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1. Náročnost zadání obtížnější zadání
 Zadání je obtížnější neboť vyžaduje znalosti z více oblastí. Práce je komplexní.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno s podstatným rozšířením
 Všechny body zadání jsou splněny. Výstupem není jednoduchá aplikace zobrazující fyziku ve, ale je to hra. Ta

navíc obsahuje sadu grafických efektů (bloom, cube shadow mapping, ...), které práci rozšiřují a nebyly v
požadavcích zadání.

3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Práce obsahuje ~81 000 znaků (~ 45 normo stran). Dále obsahuje větší množství obrázků a diagramů, které

nesou užitečné informace a práci vhodně rozšiřují. Práce neobsahuje vatu.
4. Prezentační úroveň předložené práce 95 b. (A)
 Struktura práce je velmi dobrá. Kapitoly na sebe navazují. Text neobsahuje dopředné reference a je dobře

pochopitelný po prvním přečtení. Obsahuje užitečné informace pro někoho, kdo by chtěl pokračovat v podobném
projektu.

5. Formální úprava technické zprávy 95 b. (A)
 Po formální stránce je práce na dobré úrovni. Obsahuje sice práce přešlapů, například u některých obrázků chybí

číslo a popisek, obrázky mají malé rozlišení - jsou v rastru. Dále si myslím, že je v práci mírně zavádějící obrázek
3.7, který ukazuje SSAA a ne MSAA. Ale to jsou jen malé škrábance na celkové práci. Práce je psaná v
anglickém jazyce a to bez větších chyb. Jazyková stránka práce je velmi dobrá. Vyjadřovací schopnosti autorky
jsou na dobré úrovni.

6. Práce s literaturou 80 b. (B)
 Práce cituje 11 relevantních zdrojů informací. Většina je v podobě článků/knih. Citace jsou v textu vhodně

rozmístěny ovšem mohly by být zasazeny do věty a před [] by měla být mezera (ne vždy je to dodrženo).
7. Realizační výstup 95 b. (A)
 Výsledná aplikace je povedená a funkční. Demonstruje dobře odvedenou práci a splněnost zadání. Ztotožňuji se

s výsledky testování uvedených v kapitole 5. V odevzdaných souborech by mohl být větší pořádek - oddělit
zdrojové kódy a binárních souborů.

8. Využitelnost výsledků
 Práce by se mohla po dalších úpravách přetvořit na plnohodnotnou VR hru. Dále ji pravděpodobně sám využiji při

demonstraci VR na dni otevřených dveří apod.
9. Otázky k obhajobě
 -
10. Souhrnné hodnocení 95 b. výborně (A)
 Práce je nadprůměrná. Vybočuje ze standardu a obsahuje rozšíření nad rámec zadání. Na práci je vidět, že není

odfláknutá a každé části byl věnován čas. Textová dokumentace je ukázková, čtivá a pochopitelná. Oceňuji, že
je práce napsaná v anglickém jazyce. Z těchto důvodů hodnotím známkou A (95 bodů). Navrhuji přidělit cenu
děkana za kvalitní bakalářskou práci.

 

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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