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Tvorba vizuálnych efektov v školských podmienkach je síce na začiatku ale odovzdaná
teoretická bakalárska práca nesie známky profesionálnej skúsenosti a znalosti, čo v danom
štádiu začínajúcej tvorby VFX v Českej republike je dôležité. Procedurálne generovaná tvorba
a všetky jej blízke postupy vrátane 3D skenovania, fotogrametrie, tvorba časticových efektov
patrí skutočne k tým najelementárnejším zásadne nevyhnutným znalostiam tvorcu VFX. Tieto
postupy sú logicky pospájané do uceleného textu, ktorý vhodným spôsobom sprevádza
čitateľa súčasnou problematikou využitia SW, ich možností a úskalí. Práca sa dotýka
najmodernejších dnes známych postupov vrátane využitia SW ako sú Houdini, Substance
Designer ale predovšetkým Unreal Engine, ktorý pre využitie v kinematografii má veľkú
budúcnosť.
Teoretickú diplomovú prácu navrhujem prijať.

Otázky k obhajobě (výhrady, připomínky, náměty, atd):
1. Do akej miery si myslíte, že Blender ako open source bude môcť konkurovať
Autodesk Maya v budúcnosti?
2. Ak by ste mal možnosť rozhodnúť o využití fotogrametrie ako výrobného procesu pri
ideálnych svetelných podmienkach alebo 3D lidar skenovací proces pre film v českej
produkcii v českom enviromentálnom Vami vybratom prostredí, pre ktorý proces by
ste sa ako supervízor rozhodol a prečo?
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