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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 Zadání je průměrně obtížné. Jsou zde náznaky složitějších postupů.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Všechny body zadání jsou splněny.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Technická dokumentace je v obvyklém rozsahu. Nicméně obsahuje některé části, které jsou vysvětleny příliš

dopodrobna (floaty, výpočet normály, rovnice roviny, průsečík roviny a přímky). To jde na úkor jiným částem,
které nejsou vysvětleny dostatečně dobře (návrh, paralelizace, ...).

4. Prezentační úroveň předložené práce 70 b. (C)
 Některé části práce jsou pochopitelné velmi dobře, jiné velmi špatně.

Vložené pseudokódy jsou často těžce stravitelné, neboť nejsou vysvětleny vstupy, výstupy, co je definice funkce,
co je volání funkce, co znamenají některé proměnné, co znamenají některé operátory, ...

5. Formální úprava technické zprávy 70 b. (C)
 Z dálky působí práce po formální stránce velmi pěkně. Z blízka obsahuje řadu přešlapů. Chybí reference na

plovoucí objekty, vložené pseudokódy jsou rozbité (například 3.4), u některých odkazů je pouze číslo (chybí zda
se jedná o obrázek, rovnici, ...). Práce obsahuje překlepy a je psána nesourodě. Někdy je použit budoucí čas
někdy minulý. Někdy je použito množné číslo jindy jednotné. Obsahuje několik faktických chyb (například uvádí
lokální a sdílenou paměť na GPU jako rozdílné typy paměti).

6. Práce s literaturou 60 b. (D)
 Práce využívá a prozkoumává metodu Voronoi Shape Trimming. Z textu, ale není jasné, že se nejedná

o studentův návrh. Chybí řádná citace, odkaz. Metoda vznikla v minulých letech v rámci jiné diplomové práce.
Práce cituje 15 zdrojů informací. Zdroje jsou v podobě vědeckých článků, dokumentací, diplomových
a disertačních prací a odkazů na internet. Množství zdrojů by mohlo být větší a citace by v textu měly být hustěji.

7. Realizační výstup 70 b. (C)
 Aplikace je jednodušší. Zdrojové kódy ničím nepřekvapí. Implementace metody na GPU je průměrná. Oceňuji

překlad pomocí CMake.
8. Využitelnost výsledků
 Práce může posloužit jako základ k vědeckému článku. Nicméně implementace a měření by bylo potřeba

předělat.
9. Otázky k obhajobě
 Jakým způsobem byste využil lokální paměť pro urychlení výpočtů?
10. Souhrnné hodnocení 80 b. velmi dobře (B)
 Kvalita práce je mírně nadprůměrná. Text práce vypadá na první pohled dobře, ale při bližším pohledu obsahuje

řadu přešlapů a nedostatků. Implementovaná aplikace je relativně jednoduchá. Nicméně se snaží prozkoumat
novou metodu. Nápad metody Voronoi Shape Trimming vznikl v průběhu diplomové práce Tomáše Chlubny,
který metodu chtěl dále proměřit. Oceňuji práci, kterou student udělal v průběhu této diplomové práce s cílem
prozkoumat metodu hlouběji. Z těchto důvodů hodnotím známkou B (80b).

 

Prohlášení: Uděluji VUT v Brně souhlas ke zveřejnění tohoto posudku v listinné i elektronické formě.

  
V Brně dne: 13. srpna 2020

 Milet Tomáš, Ing.
oponent
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