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1. Náročnost zadání obtížnější zadání
 Jednalo sa o objemovo náročnejšie zadanie, nakoľko požiadavka zo strany firmy Škoda Auto bola čo najviac

napodobiť framework VRUT, ktorý sám o sebe je pomerne komplikovaný. Študentovi sa podarilo množstvo tejto
funkcionality naimplementovať.

2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Zadanie splnené, študent nad rámec zadania vytvoril vlastný 3D model vozidla, ktoré použil pri testovaní.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 
4. Prezentační úroveň předložené práce 60 b. (D)
 Autorov štýl písania je pútavý a čitateľ by nemal mať problém látku pochopiť. No k logickému členeniu práce,

ako aj obsahu, mám mnohé výhrady.

Teórii je venovaných len 7 strán, pričom mnohé aspekty práce by zaslúžili spracovať podrobnejšie. Naopak,
časti textu v kapitole 6 venovanej implementácii by si zaslúžili presunúť do teórie. Napr. autor práce
implementoval picking, ale v kapitole venovanej teórii nie je o tom ani zmienka. Podobne by si teoretický rozbor
zaslúžila aj technika ako vykresľovanie rovinných zrkadiel či štylizovaného zobrazovania. Pri popise WebGL na
strane 5 sa uvádza "automatická správa paměti", no nepíše sa, či je to pre CPU alebo GPU. Schéma na obrázku
3.2 je rastrová.

Najslabším miestom práce je práve kapitola 6 - Implementace, ktorá mieša teóriu, návrh, implementáciu a je z
väčšej časti písaná ako dokumentácia kódu, nie ako technická správa. Väčšina strany 18 patrí do návrhu. Pri
popisovaní fungovania programu sa tu nachádza množstvo zbytočných implementačných detailov - napr. str. 22
obsahuje výčet všetkých metód triedy Scene, str. 23 všetky atribúty materiálu a v podobnom duchu sú
popisované prakticky všetky triedy implementované v práci. Najvýraznejší je tento problém napr. na stranách 33,
35, 39, 40, 49, 51, 52. Na strane 36 je popisovaná príprava scénických dát až na úroveň popisu typu cyklu, čo je
si myslím pre čitateľa zbytočné.

Strana 38 sa venuje pomerne triviálnym veciam ako transformácia vrcholov a normál vo vertex shaderi. Obsah
strán 43 a 44 by si zaslúžil presunúť do teórie.

Zaujímavé implementačné detaily sú takto stratené v záplave triviálnych až zbytočných informácií, ktoré sú
prínosom v dokumentácii projektu, nie však v technickej správe. Celkovo mal autor viac zapracovať na logickom
členení práce a hlavne kompletne prepracovať kapitolu 6.

V kapitole venovanej testovaniu sa neuvádza, o aký konkrétny model sa jednalo (aj keď predpokladám že model,
ktorý autor zostrojil), neuvádza sa tiež jeho zložitosť (počet trojuhoľníkov). Taktiež nie je známe, či sa testovalo
pod Windows alebo Linux, nakoľko implementácie WebGL sa na týchto platformách líšia.

5. Formální úprava technické zprávy 75 b. (C)
 Okrem chýbajúcich čiarok, presahoch za koniec riadku (napr. str. 35) a voľným častiam strán, napr. 12, 14 alebo

50 nemám vážnejších výhrad.
6. Práce s literaturou 65 b. (D)
 Ťažiskom literatúry sú dve diplomové práce, dokumentácia WebGL a projektu VRUT. Chýbajú však relevantné

zdroje k použitým zobrazovacím technikám či pickingu.
7. Realizační výstup 88 b. (B)
 Študent vytvoril vizuálne aj funkčne prívetivú aplikáciu, na ktorej je vidno množstvo vykonanej práce. S výstupom

je spokojný aj zadávateľ. Taktiež oceňujem, že študent okrem aplikácie vytvoril aj vlastný testovací model.

Výhrady mám akurát k zdrojovému kódu, ktorý je slabo komentovaný a väčšina zo skriptov sa nachádza v
jedinom súbore, ktorý má okolo 2600 riadkov.
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8. Využitelnost výsledků
 Výstup práce predstavuje kvalitný základ webového vizualizačného systému, použiteľného nielen v

automobilovom priemysle.
9. Otázky k obhajobě
 -
10. Souhrnné hodnocení 75 b. dobře (C)
 Kvalitný aplikačný výstup kontrastuje s nedotiahnutou textovou časťou, ktorá má vážnejšie nedostatky, najmä v

pomerne krátkej teórii a až zbytočne obsiahlej implementačnej časti, ktorej väčšina by sa hodila do
dokumentácie. Hodnotím známkou C.

 

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

 

V Brně dne: 7. června 2016
  .................................
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