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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 Zadání je průměrně obtížné. Obtížnost u tohoto typu zadání hlavně udává množství a složitost vybraných

grafických efektů a technik.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Všechny body zadání splněny.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Práce obsahuje ~47 000 znaků textu což odpovídá ~26 normostranám. Práce je dále doplněna vhodnými

obrázky, pomocí kterých je minimální rozsah splněn.
Text obsahuje některé zbytečné části - kapitola 3. - OpenGL. Tato kapitola je bezúčelná, neboť k pochopení
OpenGL máme k dispozici tisíce stránek specifikace a výtah uvedený v kapitole 3 nezvyšuje informační hodnotu
práce. Dále text obsahuje některé zbytečné implementační detaily (například v kapitole 4.6 je uvedené pole, ve
kterém jsou uloženy objekty).
Ocenil bych delší popisky obrázků, podrobnější popis generování objektů a sestavení intra.

4. Prezentační úroveň předložené práce 70 b. (C)
 Práce je pochopitelné po prvním přečtení. Práce neobsahuje kusy textu vytržené z kontextu. Nicméně k dobrému

pochopení by bylo potřeba přidat detailnější popis generování všech entit a celkového sestavení intra.
5. Formální úprava technické zprávy 70 b. (C)
 Práce obsahuje několik formálních chyb. Rovnice používají znak "*" pro násobení. Některé obrázky/rovnice

nejsou v textu referencovány číslem (například obrázek 4.10).
6. Práce s literaturou 70 b. (C)
 Práce cituje 27 literárních zdrojů. Většina zdrojů je ve formě odkazu na web specifikaci/tutoriál. Výběr literárních

zdrojů je pochopitelný vzhledem k tématu práce.
Některé literární zdroje jsou uvedené jen proto, že je v textu převzat obrázek (zdroj 14).

7. Realizační výstup 90 b. (A)
 Výsledná aplikace je pěkná. Obsahuje všechny prvky, které by mělo intro obsahovat - animace, hudba, grafické

efekty... Kódy třetích stran však nejsou jednoznačně odděleny (například v2mplayer.{cpp|h}). Je potřeba soubory
otevřít a překontrolovat hlavičku.
Zdrojové kódy obsahují ~ 4500 řádků kódu v jazyce C++ a 1500 řádků v jazyce GLSL.

8. Využitelnost výsledků
 Výstupem práce je jednoúčelová aplikace zobrazující animované intro.
9. Otázky k obhajobě
 -
10. Souhrnné hodnocení 80 b. velmi dobře (B)
 Práce je mírně nadprůměrná. Text práce je průměrný po všech stránkách. Výsledná aplikace je nadprůměrná. Z

těchto důvodů hodnotím známkou B (80 bodů).

 

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

 

V Brně dne: 30. května 2018
  .................................

podpis
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