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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 Tento typ zadání může být velmi jednoduchý až velmi obtížný. Záleží na vybraných grafických technikách a

celkové komplexnosti intra. Zadání je průměrně obtížné neboť vybrané technologie jsou spíše jednoduššího
charakteru. 

2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Zadání je splněno. Nemám výhrady k žádnému bodu.
3. Rozsah technické zprávy téměř splňuje minimální požadavky
 Technická zpráva obsahuje ~43 000 znaků (23 normo stran). Zároveň obsahuje množství obrázků, které text

doplňují. Velká část obrázků je však převzatá. Dále text obsahuje zbytečnou kapitolu o OpenGL. Tato kapitola
nemá informační hodnotu.
Z těchto důvodů je práce mírně pod minimální rozsah.

4. Prezentační úroveň předložené práce 65 b. (D)
 Práci lze pochopit po prvním přečtení. Není však zcela jasná struktura. Například v kapitole 2. Použité techniky je

popsán mipmapping. Nicméně tato podsekce se velmi opírá o OpenGL tak by měla být spíše v sekci OpenGL.
Vlastní práci popisuje kapitola 5 - implementace. Ta je příliš krátká a nepopisuje sestavení intra dopodrobna.

5. Formální úprava technické zprávy 70 b. (C)
 Po formální stránce práce obsahuje několik chyb. V rovnicích je pro znak násobení použit symbol "*". Objekty v

textu (rovnice/obrázky) nejsou vždy v textu odkazovány číslem. Některé obrázky mají příliš malé rozlišení. Práce
není psána jednotnou formou. Trpný rod často vystřídá autorský plurál.

6. Práce s literaturou 70 b. (C)
 Práce cituje 18 literárních zdrojů. Většina je ve formě odkazu na web nebo na specifikaci. Citace jsou v textu

často umístěny za tečkou. Některé zdroje jsou použiti pouze proto, že je z nich využit obrázek (například [7]).
7. Realizační výstup 80 b. (B)
 Aplikace je pěkná a výsledné intro zaujme nicméně je velmi jednoduché. Je značně podobné v textu zmíněnému

Pixel City videu na YouTube. Intro nemá pěkný závěr a je uťato náhle, když hudba ještě hraje. Zdrojové kódy
obsahují ~3000 řádků v jazyce C++.

8. Využitelnost výsledků
 Výsledkem práce je aplikace zobrazující animované intro.
9. Otázky k obhajobě
 -
10. Souhrnné hodnocení 70 b. dobře (C)
 Práce je průměrná. Text obsahuje řadu chyb a není zcela dobrým popisem odvedené práce. Aplikace je

jednoduchá, ale mírně nadprůměrná. Z těchto důvodů hodnotím známkou C (70 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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