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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 Na základě složitosti použitých postupů a dle rozsahu realizačního výstupu jde o průměrně obtížné téma.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Práce se věnuje vybraným metodám pro generování grafického obsahu a vykreslování v reálném čase.

Výstupem práce je aplikace typu grafické intro s omezenou velikostí. Implementace byla realizována s využitím
C++/OpenGL. Všechny body zadání byly splněny.

3. Rozsah technické zprávy téměř splňuje minimální požadavky
 Technická zpráva obsahuje přibližně 44 000 znaků, tedy 24,5 normostran. Text je doplněn o obrázky, které

rozsah práce zvyšují a požadovaný minimální rozsah je tak téměř splněn. Některé obrázky (5.1, 6.1, 6.2) jsou
však spíše zbytečné.

4. Prezentační úroveň předložené práce 65 b. (D)
 Struktura práce je mírně nepřehledná. Některé podkapitoly a sekce (především v kapitole 4) postrádají

návaznost, případně nejsou umístěny ve vhodné kapitole. Typickým příkladem je popis standardu MIDI v kapitole
o procedurálním generování. Popis použitých technik je velmi stručný, avšak pochopitelný. Kapitola 
Implementace popisuje tvorbu realizačního výstupu jen povrchně.

5. Formální úprava technické zprávy 65 b. (D)
 Student využívá starší šablonu pro editor Word, což negativně ovlivňuje typografickou úroveň a grafickou úpravu

technické zprávy. Text obsahuje časté gramatické chyby i překlepy. Odkazy v sekci Literatura jsou
nevhodně/nekonzistentně obarveny.

6. Práce s literaturou 65 b. (D)
 Práce uvádí větší množství literárních zdrojů, často v podobě odkazů na web. Reference jsou v textu umísťovány

většinou dostatečně. V některých případech však reference chybí, například v sekcích 4.1.4 a 4.2.
7. Realizační výstup 75 b. (C)
 V rámci realizačního výstupu byly implementovány spíše základní techniky počítačové grafiky a procedurálního

generování obsahu. Vizualizace je doplněna hudebním doprovodem.
8. Využitelnost výsledků
 Práce je implementačního charakteru, výstupem je jednoúčelová aplikace.
9. Otázky k obhajobě
 -
10. Souhrnné hodnocení 69 b. uspokojivě (D)
 S ohledem na nižší kvalitu technické zprávy a pouze průměrný realizační výstup hodnotím známkou D (69 bodů).

 

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

 

V Brně dne: 31. května 2018
  .................................
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