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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 Zadání vyžaduje studium technik používaných pro popis polygonálních modelů a metod pro jejich porovnání za

účelem vyhledání podobných modelů. Není požadována vlastní implementace těchto metod ale použití
existujících řešení za účelem experimentování. Jedná se tedy o průměrné obtížné zadání, které nepřesahuje
rámec bakalářského studia.

2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Všechny body zadání byly splněny.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí. Skládá se z asi 24 normostran textu a 7 normostran obrázků a

grafů.
4. Prezentační úroveň předložené práce 70 b. (C)
 Práce je členěna do 7 kapitol včetně úvodu a závěru. Kapitoly na sebe dobře navazují a jejich uspořádání v rámci

práce má logickou strukturu.

Teoretická část práce (kapitoly 2 a 3) se zaměřuje na způsoby popisu 3D modelů, princip vyhledávání 3D modelů
a na metriky kvality vyhledávání. Teoretická část tvoří asi třetinu celkového rozsahu, je stručná a velmi úzce
zaměřena na metody a metriky používané v praktické části. Problematický je rozsah podkapitol a podkapitol
druhé úrovně. Ty jsou často tvořeny třeba jen ze dvou vět. Bylo by dobré problematiku popsanou v takovýchto
podkapitolách dále rozvést popř. obsah těchto podkapitol shrnout výčtem v nadřazené kapitole.

Praktická část je rozdělena do 3 kapitol, které se věnují návrhu, implementaci a testování. Celkově je praktická
část zpracována velmi dobře, má logickou strukturu a v rámci jejího rozsahu je dostatečně popsán jak realizační
výstup tak i provedené experimenty.

5. Formální úprava technické zprávy 80 b. (B)
 Po typografické stránce je práce na dobré úrovni, Oceňuji zejména dobré zpracování schémat a grafů. V příloze

B však dochází k přetečení textu za okraj. Jazyková stránka práce je také velmi dobrá, jen ojediněle lze narazit
na překlep popř. chybu v překladu (destination místo distance v kap. 2.2)

6. Práce s literaturou 70 b. (C)
 Autor čerpá z celkem 7 zdrojů, které jsou tvořeny z konferenčních a časopiseckých článků a knih. Zdroj 5 je

znovu uveden v seznamu literatury i pod číslem 6. Použitá literatura je relevantní k tématu práce a student se na
ni v textu vhodně odkazuje.

7. Realizační výstup 85 b. (B)
 Výstupem práce je aplikace umožňující správu 3D modelů v databázi a vyhledávání mezi těmito modely.

Vstupem pro vyhledávání je 3D model, podle kterého jsou v databázi vyhledány podobné modely. Součástí je i
grafické uživatelské rozhraní, které student vypracoval nad rámec zadání. Experimenty se zaměřovaly na
nalezení optimálních parametrů pro vyhledávání. Součástí práce je í video, které prezentuje spíše vytvořené
grafické rozhraní než celkovou práci a její výsledky.

8. Využitelnost výsledků
 Jedná se o práci kompilačního charakteru. Student využívá dostupné implementace existujících algoritmů, ze

kterých vytváří výslednou aplikaci. Aplikace se dá jednoduše rozšířit o použití různých deskriptorů nebo způsobů
vyhledávání.

9. Otázky k obhajobě
 1. Proč jste použil pro popis modelů právě Spherical harmonics a Zernikeho deskriptory?

2. Jaká jsou časově nejnáročnější místa v online a offline částech vyhledávání?
10. Souhrnné hodnocení 85 b. velmi dobře (B)
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 Práce se zabývá vyhledáváním podobných 3D modelů na základě vstupního modelu. Výstupem práce je aplikace

typu klient server, která umožňuje vyhledávání 3D objektů v databázi. Slabší teoretická část technické zprávy je
vyvážena kvalitně zpracovanou praktickou částí. Realizační výstup je také na dobré úrovni, přičemž některé části
byly zpracovány i nad rámec zadání. Celkově je práce velmi povedená a proto navrhuji hodnocení stupňem B.

 

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

 

V Brně dne: 26. května 2017
  .................................
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