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1. Náročnost zadání značně obtížné zadání
 Samotná metoda je velmi komplexní, jelikož je spojením dvou samostatných složitých algoritmů. Student měl

navíc za úkol udržet kompatibilitu s mnoha platformami, což je sice papírově jednoduché, kvůli multiplatformnosti
OpenGL, v praxi však obtížně dosažitelné, kvůli odlišnostem v implementacích. Dále měl student metodu rozšířit
o vlastní invenci a provést jednoduché měření.

2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 3. a 4. bod zadání není v práci srozumitelně zachycený. Viz otázka k obhajobě.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 
4. Prezentační úroveň předložené práce 20 b. (F)
 Pokud za logickou strukturu považujeme dělení do celků: teorie, analýza a návrh, implementace, měření,

možnosti rozšíření;  již z obsahu je patrné, že logická struktura v práci není. Text je psán jako těžko rozlišitelný
mix všech částí dohromady, náhodně oddělený číslovanými nadpisy (např. kap. 4.2). V práci se objevují
nepodložená nebo nepřesná tvrzení. Např. v kap. 2.3.2 "Pre dnešné grafické karty..." a citace je z 8 let starého
článku. V teorii by bylo vhodné ke každé relevantní metodě připojit, alespoň jeden obrázek.

5. Formální úprava technické zprávy 65 b. (D)
 V práci se objevují hrubky a věty které nejsou syntakticky správně. První graf v kap. 5 je těžko čitelný. Stylisticky

v pořádku.
6. Práce s literaturou 80 b. (B)
 Student pracoval vesměs s velmi kvalitními zdroji, jen je občas použil nešťastně.
7. Realizační výstup 93 b. (A)
 Výsledná aplikace není user-friendly. Nicméně student měl implementovat hlavně renderovací metody. Což

vyčerpávajícím způsobem udělal. Výsledná aplikace kromě samotných metod umožňuje zobrazit i spoustu
dalších užitečných informací o stavu scény a průběhu jednotlivých částí metod, což je navíc a nebylo triviální na
implementaci. Aplikace dále umožňuje naplánovat trasu kamery, animovat ji a výsledné snímky s potřebnou
frekvencí uložit jako obrázky na disk. Student k práci dodal několik krátkých videí, ale není mezi nimi to jedno
obecně "demonstrační". Odevzdaná standalone verze aplikace pro windows nefunguje z důvodu chybějících
knihoven. Pro sestavení ze zdrojových souborů je potřeba mít sestavené další knihovny, které nejsou na dvd
k dispozici. Rozjet aplikaci z dvd je tak mírně obtížnější než by bylo nutné.

8. Využitelnost výsledků
 Práce rozšiřuje dílčí část publikované metody jinde publikovanou technikou.
9. Otázky k obhajobě
 1. Jak jsou splněny body 3 a 4 zadání, tedy rozšíření metody? Čeho se vámi implementované řešení týká,

odkud se vzalo a proč je lepší?
2. V kap 4.1 píšete, že aplikace je "z návrhu" omezená na OpenGL 4.1. V kapitole Návrh jsem nic nenašel.

Proč tedy toto omezení a s tím související použití OpenCL místo compute shaderů?
10. Souhrnné hodnocení 70 b. dobře (C)
 Student odvedl vynikající práci v nastuduvání složité problematiky a jejím technickém řešení. Přesným opakem je

však textová část práce. Některé části jako návrh celku zcela chybí, jiné jsou zde zcela zbytečně, a to co v práci
je, je pomícháno tak, že k logicky strukturovanému dílu by nestačilo jen přeházet pořadí kapitol. Avšak vzhledem
k obtížnosti zadání hodnotím za C.

 

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