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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 Zadání je průměrně obtížné. Řešení neobsahuje netriviální rozšíření ani neobsahuje závažné chyby.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Všechny body zadání jsou splněny.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Technická zpráva je v obvyklém rozsahu. Některé části jsou ale pro práci nepodstatné nebo nemají v technické

zprávě místo.

První odstavec v kapitole 3.4 obsahuje dvakrát nakopírovaný stejný text.
Popis, co je to levoruký a pravoruký souřadný systém a jak jej podle ruky určit nemá žádný vztah ke
zbytku práce.
Popis vývojového prostředí Visual Studia 2015 do práce nepatří. Zvláště pokud se jedná o popis
komponent jako je debugger, výjimky a inteligentní našeptávač.
Kapitola 6 - Implementace aplikace obsahuje spoustu implementačních detailů, které se hodí spíše do
programové dokumentace.

4. Prezentační úroveň předložené práce 70 b. (C)
 Logická struktura práce je přijatelná. První kapitoly se zaměřují na teorii, další kapitoly se zaměřují spíše na

implementaci. Některé části technické zprávy jsou ale promíchány (například implementace a vyhodnocení
metod). Práce je dobře pochopitelná až do stránky 29. Následujících 12 stran (kapitola 6.) popisuje rozdělení
implementace do tříd, obsahuje popis SDK, popis vlastní implementace, vyhodnocení metod a podobně. Celkově
je kapitola 6 těžce stravitelná pro čtenáře a její větší část by měla být v programové dokumentaci.

5. Formální úprava technické zprávy 65 b. (D)
 Práce obsahuje množství překlepů a typografických prohřešků. Jazyková stránka práce není nejlepší. Některé

věty mají špatnou syntaxi, jiné jsou nic nevypovídající. Práce také obsahuje několik faktických nebo logických
chyb, například:

"3D textura může být nanesena na objekt nebo použita jako pozadí 3D scény" - 3D textura jako pozadí
neslouží.
"Například nekomprimované HD video by mohlo zabírat 5 až 15 GB za vteřinu." - pokud pomineme
záměnu "na vteřinu" za "za vteřinu", tak při 1080p, 30fps a 3 bajtech na pixel by 1 vteřina
nekomprimovaného videa zabírala pouze 178MB.
"Například definice objektu může být pomocí vrcholů v prostoru, které tvoří trojúhelníky a následně
proběhne rasterizace trojúhelníkové sítě. Alternativou je metoda vrhání paprsků, kde model je definován
pomocí matematického popisu." - Pokud pomineme fakt, že tyto věty postrádají strukturu, tak metoda
vrhání paprsků nijak neurčuje popis modelů.
"Existuje takzvaný zobrazovací řetězec, kde se umístí sítě, naprogramují programovatelné části a daná
scéna se vykreslí do barevného bufferu, který se nechá zobrazit na monitor." - "Sítě" (polygonální data) se
neumisťují do zobrazovacího řetězce, ale do globální paměti GPU.
"Další kritérium na projekční matici je, aby transformovala objekty do normalizovaného
prostoru a to <-1, 1 >, kde střed obrazovky je bod (0, 0)." Projekční matice netransformuje objekty do
normalizovaného prostoru, ale do clip-space.
"H - Poloviční vektor z N a L. Využívá se ve variantě Bilinn-Phong." - half-vektor se nepočítá z N a L, ale z
V a L a nevyužívá se v Bilinn-Phong variantě ale Blinn-Phong variantě.

V práci se vyskytuje několik míst, kde je zaměněn rod, například:

"... jmenný prostor Concurrency, který je ve WinRT využívaná ..."
"... proces na pozadí, v které ..."
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Mezi překlepy neúmyslnými: "literauty", "Higher-level auto", "V jmenném prostoru Concurrency nalezneme 
nalezneme funkci ...", "vektorm L", "Media Founaditon", "tříddě" a dalšími nalezneme i překlepy úmyslné: slovo
pipeline (v textu "pipline") není v textu nikde korektně použito.

Mimo jiné je v rovnicích pro násobení využíván symbol *.
6. Práce s literaturou 70 b. (C)
 Výběr studijních pramenů je ovlivně typem práce - obsahuje množství tutoriálů a návodů k jednotlivým částem

práce. Velká část citovaných zdrojů je v podobě knihy. Z 28 zdrojů má 21 ISBN.
Reference jsou v textu rozmístěny spíše řídce a ne vždy vhodně (chybí čísla stran, názvy publikací, ...). V
některých částech práce chybí reference zcela (4.4 Osvětlovací model a stínování), což může vést ke zmatení
čtenáře. Například v kapitole 4.4 je popsán operátor, ale není řečeno, zda se jedná o skalární, nebo tenzorový
součin a navíc není referencován žádný zdroj.
Polovina (14) všech zdrojů: [7], [9], [10], [11], [12], [13], [14], [15], [16], [18], [20], [21], [22], [25] není v textu
nikde referencována, přičemž všechny tyto zdroje mají ISBN.

7. Realizační výstup 75 b. (C)
 Implementovaná aplikace je mírně složitější. Složitost je zanesena vývojovou platformou.

Práce obsahuje přibližně 7000 řádků kódu a využívá návrhové vzory. Zdrojové soubory třetích stran nejsou jasně
odděleny a jsou zamíchané do vlastní implementace.

8. Využitelnost výsledků
 Jedná se o práci kompilačního charakteru.
9. Otázky k obhajobě
 -
10. Souhrnné hodnocení 70 b. dobře (C)
 Řešení je průměrné, neobsahuje rozšíření ani závažné chyby. Množství menších formálních, faktických a

jazykových chyb snižuje celkové hodnocení.

 

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

 

V Brně dne: 31. května 2016
  .................................

podpis
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