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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Uživatelské rozhraní pro modifikaci parametrů vykreslovacích algoritmů 
Jméno autora: Jiří Netušil 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Katedra počítačové grafiky a interakce 
Oponent práce: Ing. Ivo Malý, Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: Katedra počítačové grafiky a interakce, FEL, ČVUT v Praze 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
 
Zadání práce hodnotím jako průměrně náročné. Student měl analyzovat tvorbu GLSL programů z hlediska používaných 
parametrů. Následně měl student vytvořit knihovnu pro tvorbu GLSL aplikací s uživatelským nastavováním parametrů a pro 
přehrávání animací. Použití knihovny měl student demonstrovat na několika příkladech. 

 

 

Splnění zadání splněno s menšími výhradami 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

 
Předložená práce splňuje zadání. Z neznámého důvodu se nepodařilo zobrazit model ve scéně, takže nebylo možné ověřit 
správnost fungování nastavování kamery. Pro komponentu ovládání parametrů kamery by bylo dobré prezentovat 
parametry kamery. 

 

 

Zvolený postup řešení částečně vhodný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

 
Student při řešení postupoval správně, od analýzy po návrh prototypu a návrh architektury knihovny, až po implementaci 
ukázkových příkladů. Nicméně, v práci chybí analýza podobných aplikací nebo komponent a také analýza požadavků 
uživatelů a programátorů tohoto typu aplikací. 
 

 

Odborná úroveň C - dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
 
Student prokázal základní znalosti získané studiem. Zvládl správně vytvořit prvky uživatelského rozhraní pomocí MVC vzoru a 
prokázal znalosti základních návrhových vzorů, jako je vzor Factory. 
 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce E - dostatečně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
 
Struktura práce zhruba odpovídá struktuře bakalářské práce. Jednotlivé kapitoly ale nejsou číslované, což stěžuje její 
čitelnost. Text vykazuje gramatické nedostatky a měl by být víc formální. 
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Výběr zdrojů, korektnost citací F - nedostatečně 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte výběr 
pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně odlišeny od 
vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními 
zvyklostmi a normami. 
 
Student v práci cituje pouze 2 zdroje a to ještě nesprávným způsobem. Další odkazy jsou v práci realizovány formou 
poznámek pod čarou. 

 
 

Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
 
Vzhledem k tomu, že má knihovna sloužit pro vývoj aplikací, očekával bych lepší okomentování kódu. 
 

 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
 

Předložená práce splňuje zadání. Studentovi se podařilo vytvořit knihovnu grafických komponent pro tvorbu GLSL 
aplikací. Možnosti knihovny a jejích komponent pak demonstroval na 10 příkladech. Bohužel, u aplikace 
nefungovalo zobrazení modelu ve scéně, nejspíš z důvodu nekompatibility některé knihovny. Text práce je na 
velmi nízké úrovni, jak po stránce formální a gramatické, tak po stránce typografické. Práce s literaturou je 
minimální. 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  D - uspokojivě. 
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