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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 Zadání je průměrně obtížné. Nevyžaduje studium pokročilé teorie ani implementaci složité aplikace.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Zadání je splněno ve všech bodech.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Text práce je v obvyklém rozsahu. Neobsahuje zbytečné kapitoly nebo sekce až na popis formátu obj a jeho

načítání. To považuji za naprosto zbytečné, neboť existují knihovny, které toto řeší. Množství textu pro popis
jednotlivých částí problematiky je přiměřené.

4. Prezentační úroveň předložené práce 90 b. (A)
 Text lze pochopit po prvním přečtení bez většího problému. Struktura a pořadí sekcí a kapitol je vhodná.
5. Formální úprava technické zprávy 90 b. (A)
 Po formální a jazykové stránce toho nelze mnoho vytknout.
6. Práce s literaturou 70 b. (C)
 Práce využívá 21 zdrojů informací. Většina zdrojů je v podobě knih nebo vědeckých článků. Reference jsou

uvedeny pouze číslem, nejsou zastavěny do věty a není uvedeno číslo strany nebo název kapitoly.
7. Realizační výstup 80 b. (B)
 Webová aplikace je funkční. Nicméně jsem se setkal s pár problémy. Při pokusu o načtení modelu "Standford

Bunny" se něco pokazí a model se nenačte. Uživatel není upozorněn žádnou chybovou hláškou.
8. Využitelnost výsledků
 Aplikace může být využita pro rychlou tvorbu jednoduchých light field dat. Nicméně pro nasazení je příliš

omezená. Zobrazuje pouze pomocí základních grafických technik.
9. Otázky k obhajobě
 Proč jste implementoval vlastní načítání modelů formátu obj?

Proč nelze načíst model "Standford Bunny" a proč se nezobrazuje chybové hlášení?
10. Souhrnné hodnocení 88 b. velmi dobře (B)
 Text je povedený aplikace je funkční s drobnými nedostatky. V aplikaci mi chybí načítání různých formátů modelů

a pokročilé zobrazování. Místo toho byl čas věnován do vytváření načítače formátu obj, který již existuje. Jinak je
realizace povedená, hodnotím známkou lepší B.

 

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

  
V Brně dne: 3. června 2021

 Milet Tomáš, Ing.
oponent
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