
 

1/2 

 

POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Cílem práce bylo implementovat algoritmus pro vykreslování poloprůhledné geometrie pomocí metody Illustration buffer 
a porovnat tento algoritmus nejméně se dvěma jinými algoritmy z hlediska rychlosti a z hlediska snadnosti nebo obtížnosti 
změny algoritmu při začlenění změny průhlednosti na základě nějaké vlastnosti 3D geometrie (např. křivosti). Řešení 
zadání vyžaduje implementaci netriviálního paralelního algoritmu na GPU využívajícího nejnovějších rozšíření GPU, analýzu 
a úpravu implementací nejméně dvou existujících algoritmů pro účely měření, změření vlastností algoritmů, jejich analýzu 
a porovnání. Zadání hodnotím jako náročnější zadání.  

 

Splnění zadání splněno 
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. 

Zadání práce bylo splněno v plném rozsahu. Autor práce nad rámec zadání porovnává implementovaný algoritmus se 
třemi jinými algoritmy místo s požadovanými dvěma algoritmy, porovnání bylo provedeno pro 24 3D modelů místo pro 
požadovaných 10 3D modelů. 

 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a 
zda byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce. 
Student řešil zadání práce velmi samostatně, na konzultace docházel pravidelně a vždy připraven. Konzultace téměř vždy 
sestávala jen z prezentace odvedené práce, diskuzí nad dosaženými výsledky a dohodou na práci pro další týdny. 
Schopnost samostatné práce studenta tedy hodnotím jako výbornou. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Autor práce nejprve provedl analýzu problematiky vykreslování poloprůhledné 3D geometrie a následně analýzu vlastností 
3D geometrie, které mohou průhlednost 3D geometrie ovlivňovat. Následuje analýza existujících algoritmů vykreslujících 
poloprůhlednou 3D geometrii na GPU a diskuze jak je obtížné jednotlivé vlastnosti ovlivňující průhlednost 3D geometrie do 
algoritmů začlenit. Poté autor práce popisuje implementaci algoritmu na základě metody Illustration buffer, algoritmus byl 
implementován v C++ s využitím OpenGL API a GLSL shaderů. Implementovaný algoritmus autor práce otestoval na 24 3D 
modelech různé složitosti.  Pro těchto 24 3D modelů byly změřeny vlastnosti implementovaného algoritmu i tří dalších 
algoritmů pro vykreslování poloprůhledné 3D geometrie na GPU. Naměřené hodnoty všech algoritmů byly porovnány, což 
si vyžádalo netriviální metody zobrazení naměřených dat. Práce tak poskytuje vhled do chování jednotlivých algoritmů i 
jejich vzájemné porovnání, což považuji za velký přínos práce. Autor při řešení práce využil znalosti získané studiem a 
prokázal také schopnost samostatně porozumět anglickým odborným textům. Práci hodnotím z hlediska odbornosti jako 
výbornou.  
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Formální a jazyková úroveň, rozsah práce C - dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Text práce obsahuje všechny potřebné části, ale není příliš dobře strukturovaný. A to zejména sekce popisující změnu 
průhlednosti na základě vlastností 3D objektů v kapitole 2 a sekce popisující jak složité je přidat takovou změnu do 
konkrétních algoritmů v kapitole 3. Tyto sekce jsou příliš daleko od sebe a v textu se tak vyskytuje velké množství odkazů 
jak na následné části textu, tak na předchozí části textu což snižuje přehlednost textu. Čtenář neznalý problematiky pak 
díky tomu pochopí z popisované problematiky daleko méně. Na druhou stranu oceňuji, že autor napsal práci v anglickém 
jazyce. Autor však používá množné číslo (We) tam kde by měl používat jednotné číslo (I). Text práce pak může působit tak, 
že autor nevypracoval práci sám, přestože tomu tak není. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře 
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. 
Autor práce využil veškerou literaturu dodanou vedoucím práce a samostatně vyhledával další odbornou literaturu. 
Citovaná literatura obsahuje převážně odbornou literaturu procházející recenzním procesem z odborných časopisů a 
konferencí. Některé z referencí však nejsou úplné, chybí čísla stránek (17, 18, 22), vydavatel (13, 17, 18), případně i název 
sborníku (17). V textu práce jsou citace uváděny, ale v některých případech po vyjmutí citace přestane věta dávat smysl. 

 

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. 
Žádné. 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

I přes nižší přehlednost textu práce shledávám předloženou práci jako velmi kvalitní a zejména výsledky měření a 
jejich analýza jsou velkým přínosem pro vhled do chování algoritmů pro vykreslování poloprůhledné geometrie na 
GPU. 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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