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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 Zadání je průměrně obtížné. Vybrané grafické efekty jsou jednoduššího ražení.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno s drobnými výhradami
 Body zadání jsou splněny s drobnou výhradou. Efekty které jsou v práci popsané (elektrický oblouk, laser) jsou z

velké části převzaty.
3. Rozsah technické zprávy splňuje pouze minimální požadavky
 Práce obsahuje ~56 000 znaků (31 normostran) + spoustu užitečných obrázků. Text neobsahuje vatu kromě

kapitoly 3.6, která obsahuje jednoduché středoškolské výpočty.
4. Prezentační úroveň předložené práce 60 b. (D)
 Struktura práce je dobrá, text je logicky členěn. Diagramy, rovnice a obrázky dobře doplňují text. Nicméně text je

místy špatně pochopitelný. Občas jsou problémy s dopřednými referencemi (například v sekci 3.7.3 Lasery), kde
první část není pochopitelná, dokud si člověk nepřečte sekci Tvorba laseru. Popisky obrázků jsou krátké a
mnohdy nicneříkající. Naopak věci, které by mnohem snadněji vysvětlil obrázek jsou popsány odstavcem textu.
Nejsou výjimkou dlouhá souvětí, ve kterých se čtenář (a často i autor) snadno ztratí. To vše snižuje
pochopitelnost textu.

5. Formální úprava technické zprávy 60 b. (D)
 Po formální stránce je práce dobrá, ale obsahuje množství chyb. V rovnicích často nejsou popsány všechny

proměnné. Rovnice obsahují chyby. Vektorové a skalární veličiny nejsou odlišeny. Není popsána sémantika
operátorů (co znamená tlustá tečka v rovnici, stříška nad proměnnou, ...). Text obsahuje řadu překlepů (některé
se i opakují).

6. Práce s literaturou 70 b. (C)
 Práce cituje 8 literárních zdrojů, většina je v podobě článku nebo knížky. Citace jsou v textu umístěny vhodně, ale

před [] chybí mezera.
7. Realizační výstup 70 b. (C)
 Aplikace zobrazuje jednoduchou vesmírnou animaci s implementovanými efekty.

Odevzdané soubory míchají dohromady video, CMakeLists.txt a textovou dokumentaci.
Zdrojové kódy přebírají kusy kódu, ale není jasně odlišeno, co je autora a co ne.
Kód generování blesku je značně podobný kódu ze stránky shadertoy (což je v textu uvedeno). Licence
převzatého kódu však ukládá, aby byl uveden odkaz ve zdrojovém kódu a ten chybí.

8. Využitelnost výsledků
 Implementovaná knihovna/efekty by šlo dále využít v jiných grafických aplikacích.
9. Otázky k obhajobě
 Které části kódu jsou vaše a které jste převzal/upravil.
10. Souhrnné hodnocení 70 b. dobře (C)
 Práce je průměrná. Největší problém celé práce je ve špatné pochopitelnosti textu. Aplikace je pěkná, ale

jednoduchá.

 

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

 

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