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Bakalářská práce se zabývá rozšířením existující aplikace pro výuku transformací I3T o sadu manipulátorů 

pro editaci transformačních matic a podporu skriptování, které je využito pro ukládání a načítání popisu 

vytvořených scén. 

   První část práce se věnuje návrhu a implementaci manipulátorů. Autor provedl rešerši na jejímž základě 

implementoval sadu standardních manipulátorů (změna měřítka, posunutí, otočení) a pro méně obvyklé 

transformace navrhl manipulátory vlastní. Pro začlenění manipulátorů do I3T autor přepracoval část 

zobrazovacího systému I3T pro vykreslení 3D scény, neboť neobsahoval novou funkcionalitu potřebnou 

pro integraci manipulátorů. Všechny manipulátory jsou funkční a byly řádně otestovány na testech 

s uživateli, na jejichž základě došlo k opravám nalezených problémů a chyb. Přesto jsem při testování 

manipulátorů narazil na tyto problémy:  

• Chybí implementace nastavení pohledu na 3D scénu pomocí virtuálního trackballu. 

• V některých situacích nejsou vidět všechny ovládací prvky manipulátorů, např. čtvereček pro posun 

v rovině překryje jednu z os a pak nelze posouvat podle zakryté osy. V tomto případě by se hodila 

možnost změnit pohled na 3D scénu (např. pomocí zmíněného trackballu), aby mohl uživatel 

interagovat i se zakrytými prvky. 

• Velikost manipulátorů by měla být nastavitelná z uživatelského rozhraní, neboť každý uživatel 

může mít jiné preference. 

• U manipulátoru rotace je obtížné zjistit o kolik uživatel objekt otočil a jaký byl počáteční úhel 

rotace. Zde bych ocenil grafické znázornění obou uvedených informací využitím podobného 

principu jako u manipulátoru otočení v Unreal enginu (obr 2.7, str.11). 

   Podpora skriptování je založena na již existující knihovně picoc, která je začleněna do I3T jako modul. 

Pro spouštění skriptů byla vytvořena konzole s možností procházení historie zadaných příkazů. 

Implementovaný skriptovací systém je jako celek funkční, umožňuje snadné rozšíření o nové příkazy a po 

dokončení (podpora některých krabiček nebyla v I3T v době odevzdání kompletní) bude plnohodnotnou 

náhradou původního, na XML založeného, systému ukládání scén. K implementaci mám tyto připomínky: 

• Součástí práce nejsou žádné předpřipravené testovací skripty, resp. uložené scény, na kterých by se 

dalo ověřit, že vše funguje správně. Očekával bych alespoň jednu z původních scén I3T převedenou 

do formy skriptu. 

• U funkce getnode() chybí podpora hledání dle částečné shody jména krabičky či omezení hledání 

dle typu krabiček (sekvence, matice, operátory atd.). 

• Jak se pozná z výpisu krabiček stejného názvu pomocí getnode(), které id je to správné? Zobrazuje 

se id někde ve workspace? 

• V konzoli nefunguje kopírování pomocí Ctrl+C a Ctrl+V. 

   Ovládání některých manipulátorů není úplně intuitivní (např. volná transformace), stejně tak používání 

skriptů není z počátku snadné. Z tohoto hlediska postrádám vytvoření návodu či výukových lekcí (tzv. 

tutoriálů, již podporovaných novou verzí I3T), které jsem po autorovi práce požadoval a které by osvětlily 

uživatelům ovládání a používání jak manipulátorů, tak implementovaného skriptovacího systému.  
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   Text práce čítající 49 stran bez příloh, je rozdělen do logicky navazujících kapitol a má vyváženou 

strukturu. V rešeršní části práce autor porovnává manipulátory podporované různými aplikacemi a uvádí 

pouze rozdíly oproti tzv. standardnímu chování manipulátorů, které bohužel není podrobněji vysvětleno. 

Ovládání manipulátorů při standardním chování také není uvedeno. Z implementačního hlediska postrádám 

popis adresářové struktury projektu I3T s uvedením, kde se nachází soubory implementované v rámci 

práce.  

   Po formální i typografické stránce je práce na velmi dobré úrovni a je dobře čitelná. Z jazykového 

hlediska práce obsahuje drobné prohřešky jako překlepy či dvě slovesa ve větě za sebou (např. str. 19 “třída 

obsahuje definuje”). Všechny použité informační zdroje jsou v práci řádně citovány, nicméně jsou tvořeny 

převážně online materiály volně dostupnými na internetu. 

K práci mám následující otázky: 

• Jak byste implementoval manipulátor pro virtuální trackball? 

• V sekcích 4.1 a 4.2 popisujete promítnutí os manipulátorů na obrazovku. Jak je ošetřena situace, 

kdy je některá z promítaných os kolmá na obrazovku? 

   Práce splňuje zadání, nicméně některé její méně podstatné části nebyly dokončeny. Chybí virtuální 

trackball či tutoriály, o kterých student mluvil na konzultacích jako o rozpracovaných, ale ve finální verzi 

práce nejsou bohužel zahrnuty. Na druhou stranu měl student vlastní implementaci mírně zkomplikovanou 

tím, že musel velmi často čekat na dokončení prací na jiných částech projektu, na kterých byla vlastní 

implementace závislá a zpracovávali je další studenti podílející se na vývoji I3T. Student po celou dobu 

pracoval samostatně, pravidelně konzultoval a předkládal dosažené výsledky. 

Závěr: 

   Předloženou bakalářskou práci hodnotím klasifikačním stupněm B - velmi dobře. 

V Praze dne 9.6.2021      Jaroslav Sloup  


