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1. Assignment complexity more demanding assignment
 Zadanie obnášalo naštudovať problematiku 3D zobrazovania v OpenGL, procedurálneho generovania a

voxelizácie, čo patrí medzi náročnejšie zadania.
2. Completeness of assignment requirements assignment fulfilled with enhancements
 Študent zadanie splnil, navyše projekt doplnil vykresľovaním tieňov v podobe metódy shadow mapping.
3. Length of technical report within minimum requirements
 Práca je o niečo kratšia oproti obvyklému rozsahu.
4. Presentation level of technical report 70 p. (C)
 Práca sa aj vďaka dobrej úrovni anglického jazyka číta dobre. V členení práce mám výhradu voči absentujúcej

kapitole venovanej návrhu aplikácie. Popis šumov by si zaslúžil trochu viac priestoru. Kapitola 8 venovaná
výkonnostnému testovaniu v časti dokumentujúcej výkon vykresľovania zhrňuje výsledky len do tabuľky so
štvoricou hodnôt, pričom sa jednalo o prielety v scéne. Výsledky z nich by bolo lepšie vyniesť do grafu v závislosti
na čase animácie. Na základe hodnôt sa tiež naskytá otázka, či náhodou študent nemeral so zapnutou
vertikálnou synchronizáciou.

5. Formal aspects of technical report 80 p. (B)
 Kladne hodnotím jazykovú stránku práce, je napísaná v angličtine s minimom chýb. Študent však v texte len

zriedka referencuje obrázky, ktoré do textu zakomponoval. Strana 25 je takmer z polovice prázdna, pričom na
ďalšej strane text pokračuje.

6. Literature usage 65 p. (D)
 Študent v literatúre uvádza zdroje, ktoré by sa hodili skôr do footnote, napr 5, 6, 13, 14. Taktiež by bolo lepšie

nahradiť Wikipediu relevantnejšími zdrojmi, ktorá je celkovo citovaná 4-krát. Shadow mapping by mohol byť
referencovaný pôvodným článkom a nie tutorialom uvedenom v zdroji 3. V kapitole 2.1 a niektorých jej
podkapitolách zdroje absentujú. Taktiež napr. v kapitole 5.1 píše študent o určitej heuristickej sade, no nie je
možné zistiť, odkiaľ tieto tvrdenia prevzal.

7. Implementation results 85 p. (B)
 Výstupom práce je pekná aplikácia demonštrujúca naštudovanú problematiku, oproti zadaniu navyše rozšírenú o

rendering tieňov. Pod Windows sa ju však nepodarilo spustiť, musel byž tiež opravený CMAKE aby sa dal
projekt aspoň preložiť pod Windows. Jeho použitie ako generátora pre projekt chválim, nabudúce však treba
viac dotiahnuť. Kvalita kódu je tiež na dobrej úrovni.

8. Utilizability of results
 Práca je implementačného charakteru.

9. Questions for defence
 -
10. Total assessment 80 p. very good (B)
 Výstup práce je kvalitne napísaná aplikácia, technická správa síce má nejaké prehrešky ale celkovo hodnotím

známkou B.
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