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1. Náročnost zadání obtížnější zadání
 Práce se věnuje komplexnímu problému z oblasti výpočetní geometrie. Jde o obtížnější téma, které vyžaduje

použití mnoha netriviálních postupů pro dosažení požadovaných výsledků. Typickými problémy jsou především
efektivita dostupných řešení (paměťová a časová náročnost), náchylnost metod na nepřesnost aritmetiky,
případně problémy s operacemi nad otevřenými modely.

2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Práce přehledně popisuje techniky umožňující provádět booleovské operace nad 3D polygonálními modely. Dále

srovnává existující řešení a prezentuje jejich typické problémy a omezení na sadě speciálně vybraných
testovacích případů. Získané výsledky jsou použity při návrhu vlastní knihovny. Samotný realizační výstup
dosahuje při porovnání s existujícími nástroji velmi dobrých výsledků. Zadání bylo bez výhrad splněno.

3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 
4. Prezentační úroveň předložené práce 95 b. (A)
 Technická zpráva je logicky strukturována. Kapitoly na sebe plynule navazují. Rozsahy jednotlivých sekcí

jsou přiměřené a jako celek je práce pochopitelná a dobře čitelná. Popis použité metody ve čtvrté kapitole velmi
dobře prezentuje postupné kroky zpracování daných operací nad polygonálními modely. Práce obsahuje
rozsáhlé testování a detailní vyhodnocení výsledků.

5. Formální úprava technické zprávy 85 b. (B)
 Technická zpráva je psána ve slovenském jazyce a vysázena pomocí systému LaTeX. Text obsahuje jen velmi

málo překlepů. Z hlediska typografie se vyskytují jen drobné nedostatky. Některé vzorce (například 5.2, 5.3, 5.4)
jsou součástí věty, přitom je začátek následujícího řádku odsazen jako začátek odstavce a není zde vhodně
použita interpunkce.

6. Práce s literaturou 90 b. (A)
 Práce cituje aktuální, kvalitní a relevantní literaturu. Reference jsou v textu vhodně umísťované.
7. Realizační výstup 95 b. (A)
 Realizačním výstupem je C++ knihovna implementující booleovské operace nad polygonálními modely. Knihovna

je doplněna demonstrační aplikací, která poskytuje rozhraní pro manipulaci s modely a rozhraní pro provádění
samotných operací. Řešení je funkční, snadno použitelné, efektivní a mimo jiné obsahuje i velmi dobře
zpracovaný režim pro provádění operací po jednotlivých krocích. Aplikace tak umožňuje přehledně vizualizovat
průběh algoritmu. Vlastnosti knihovny (efektivita, robustnost) byly testovány na sadě testů.

8. Využitelnost výsledků
 Demonstrační aplikace (s drobnými úpravami především uživatelského rozhraní) i výsledná knihovna jsou

prakticky použitelné a v řadě případů efektivnější a robustnější než existující řešení.
9. Otázky k obhajobě
 -
10. Souhrnné hodnocení 95 b. výborně (A)
 Práce je ve všech směrech kvalitní. Realizační výstup je prakticky použitelný, robustní a efektivní, proto

hodnocení A (95 bodů).

 

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

 

V Brně dne: 7. června 2018
  .................................
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