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Cílem bakalářské práce Adama Samce byla úprava existující aplikace pro ilustrativní explodování 

3D modelů pro její využití v rámci webové služby běžící na serveru. Zadání předpokládá rovněž 

implementaci klientské části aplikace pomocí technologie WebGL. Funkčnost implementace má 

být ověřena na alespoň deseti 3D modelech. 

 

Úvodní část práce obsahuje stručný úvod do problematiky ilustrativního explodování a rozbor 

implementace, na kterou práce navazuje. Dále jsou v práci rozebrány problémy původní 

implementace a jsou navržena řešení těchto problémů. Práce dále popisuje architekturu aplikace a 

několik optimalizací týkajících se zejména načítání modelů. Kapitola 3 obsahuje stručný popis 

implementace a ukázku několika výsledků. 

 

Úvod práce poměrně dobře seznamuje čtenáře s řešenou problematikou. Oceňuji identifikaci 

problémů v aplikaci, ze které autor vycházel a návrh řešení těchto problémů. Ocenil bych však 

podrobnější rozbor implementace na straně klienta, zejména detaily ohledně využití WebGL API a 

testování implementace v různých prohlížečích na různých HW platformách. V práci postrádám 

znázornění exploze testovaných modelů – jsou uvedeny pouze dva ilustrativní obrázky, nicméně 

zadání předpokládá testy na 10 modelech. Rád bych rovněž viděl podrobnější měření a 

vyhodnocení různých komponent aplikace na testovaných modelech. Srovnání uváděné v závěru 

kapitoly 2 je krokem správným směrem, není z něj však zřejmé, jaký je potřebný čas pro načtení 

modelu a pro vlastní animaci exploze. 

 

Textová část práce je solidní, grafická úroveň práce je průměrná. Členění textu by mohlo být 

výrazně lepší – zejména kapitola 2 je příliš dlouhá a kombinuje úvod do problematiky s návrhy 

řešení. Práce naplňuje zadání, z textu nicméně není zřejmé, zda došlo k testování na alespoň deseti 

modelech. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem práci hodnotím stupněm C-dobře. 

 

Otázky k obhajobě: 

 

1. Jaká je časová náročnost jednotlivých komponent implementace (zpracování modelu na straně 

serveru, přenos dat na stranu klienta a animace na straně klienta)? Uveďte pro alespoň dvě 

vybrané scény. 

2. Bylo by možné na straně klienta implementovat posuvník odpovídající časové ose při animaci 

exploze, který by uživateli umožnil podrobnější studium struktury modelu v různých fázích 

ilustrativní exploze? 
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