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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 Práce je průměrně obtížná. Ničím výjimečným ve složitosti nevybočuje.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Všechny body zadání splněny.
3. Rozsah technické zprávy téměř splňuje minimální požadavky
 Práce obsahuje ~47 000 znaků (26 normo stran). Obsahuje vlastní obrázky, které rozsah zvyšují. Nicméně

obsahuje zbytečně dlouhou kapitolu o phongově osvětlování. Tato kapitola v práci vůbec nemusí být. Dále i
sekce o OpenGL je zbytečná. Užitného textu, který popisuje vlastní práci, by mělo být více.

4. Prezentační úroveň předložené práce 70 b. (C)
 Práce lze pochopit po prvním přečtení. Nicméně není zcela jasné jak je intro sestaveno. Detailnímu popisu

návrhu a implementace by mělo být věnováno více prostoru.
5. Formální úprava technické zprávy 75 b. (C)
 Po formální stránce je práce relativně v pořádku. V rovnici 3.3 chybí závorky kolem parametrů funkce. Obrázek

3.6 není v textu referencován.
6. Práce s literaturou 70 b. (C)
 Práce využívá 10 literárních zdrojů. Většina je v podobě odkazů na web.
7. Realizační výstup 85 b. (B)
 Výstupní aplikace a animace je pěkná. První část dema se startem rakety je povedená, druhá část je již více

monotónní. Zdrojové kódy obsahují přibližně 8000 řádků v jazyce C++ a ~1000 řádků v jazyce GLSL. Zdrojové
kódy jsou strukturovány.

8. Využitelnost výsledků
 Aplikace zobrazuje animaci, která může sloužit jako spořič obrazovky.
9. Otázky k obhajobě
 -
10. Souhrnné hodnocení 80 b. velmi dobře (B)
 Aplikace je povedená a první část je poutavá. Nicméně text je příliš málo obsažný. Aby byla práce na A musela

by být grafika dema výrazně lepší a text by musel detailně rozebírat návrh a implementaci aplikace. Takto
hodnotím známkou na hranici C/B (80 bodů).

 

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

 

V Brně dne: 30. května 2018
  .................................
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