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1. Náročnost zadání značně obtížné zadání
 Segmentace polygonálních modelů je obtížné téma. Pokročilejší algoritmy pro zpracování polygonálních modelů

vyžadují matematické znalosti silně nad rámec bakalářského studia.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Všechny body zadání byly splněny, ačkoliv některé jen v minimálním rozsahu.
3. Rozsah technické zprávy splňuje pouze minimální požadavky
 Rozsah práce je na spodní hranici obvyklého rozmezí. Některé části jako kapitola 2 obsahují jen minimum

užitečných informací.
4. Prezentační úroveň předložené práce 50 b. (E)
 Kapitoly 5-6 jsou strukturovány logicky a zároveň odpovídají blokům implementovaného algoritmu. Bohužel

celková struktura práce je podstatně chaotičtější.
Druhá kapitola působí dojmem, že byla psaná na poslední chvíli. Nemá logickou strukturu, pouze zmiňuje několik
dílčích pojmů. Texty jsou velmi vágní, mohly by sloužit maximálně jako úvod k vysvětlení pojmů. V kapitole chybí
jakýkoliv odbornější popis polygonálních sítí. Chybí definice použitých pojmů a formální popisy. Polovina kapitoly
popisuje souborový formát OFF, což považuji za implementační detail.
Čtvrtá kapitola popisuje hrubou strukturu algoritmu. Jednotlivé podkapitoly odpovídají blokům algoritmu, ovšem
pouze naznačují co který blok dělá. Detailnější je pouze kapitola 4.8 "Provedené úpravy algoritmu", která ovšem
nepopisuje úpravy ale původní části algoritmu. Jaké úpravy autor provedl zde chybí.
Pátá kapitola popisuje vše od matematického popisu až po implementační detaily. Předchozí kapitoly nebyly
čtenáři nijak přínosné. Podkapitoly 5.2-5.4 začínají texty zkopírovanými z 4.2-4.4.

5. Formální úprava technické zprávy 60 b. (D)
 Po jazykové stránce je práce dobrá. V sazbě jsou jasně viditelné chyby. Text nadpisu 4.2 má dva různé styly.

Rovnice používají několik různých velikostí a řezů písma. Znaky s diakritikou v rovnici (5.6.1) se viditelně odlišují
od ostatních.

6. Práce s literaturou 75 b. (C)
 Práce vychází ze dvou odborných článků o segmentaci modelů. Segmentaci modelů se věnuje mnoho dalších

článku, ale pro účely bakalářské práce tyto dva stačí. Kromě nich student cituje již jen materiály ke knihovně
CGAL a dataset modelů. Chybí ucelenější zdroj popisující práci s polygonálními modely a potřebné matematické
pozadí. Student se na zdroje odkazuje a označuje převzaté prvky.
Odkazy na github stránku knihovny CGAL a sourceforge stránku programu MeshLab podle mého názoru nepatří
mezi reference. U článku [6] chybí rok vydání.

7. Realizační výstup 75 b. (C)
 Výsledkem je jednoduchá commandline aplikace, která částečně implementuje algoritmus z článku a obarví

model podle jednotlivých segmentů. Aplikace se skládá z jediného zdrojového a hlavičkového souboru a vlastní
algoritmus není nijak oddělen od zbytku programu.
Vzhledem k extrémní náročnosti vybrané metody je tato implementována jen částečně.

8. Využitelnost výsledků
 Jedná se o implementační práci. Pro praktické využití by bylo třeba ještě mnoho úprav.
9. Otázky k obhajobě
 Z jakého důvodu jste si vybral právě metodu "Protrusion-oriented 3D Mesh Segmentation"?
10. Souhrnné hodnocení 65 b. uspokojivě (D)
 Segmentace modelů je náročné téma a student se snažil implementovat mimořádně složitý algoritmus. Díky této

náročnosti se student pravděpodobně soustředil na implementaci algoritmu a všechny ostatní části práce jsou
silně podprůměrné.
Hlavně díky náročnosti zadání navrhuji hodnocení D.

 

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