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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Klient-server aplikace pro ilustrativní explodování 3D modelů 
Jméno autora: Adam Samec 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Katedra počítačové grafiky a interakce 
Vedoucí práce: Ladislav Čmolík 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra počítačové grafiky a interakce 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Cílem bakalářské práce bylo seznámit se s existující desktopovou aplikací pro ilustrativní explodování 3D modelů a upravit 
aplikaci do podoby klient-server aplikace. Webová služba (server) má být schopna umožnit nahrát 3D model na server, 
převést ho do podoby vhodné pro klient-server aplikaci a vypočítat pro něj graf exploze. Klient umožní prezentovat 
uživateli 3D model uložený na serveru pomocí WebGL a explodovat 3D model na základě informací získaných ze serveru a 
regionu zájmu zvoleného uživatelem. Funkčnost implementace měla být ověřena alespoň na 10 modelech skládajících se 
minimálně z 10 částí.     

 

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. 

Analytická a implementační část zadání práce byla splněna, avšak funkčnost implementace nebyla dostatečně ověřena. 
Práce byla otestována pouze na 3 modelech, korektně funguje na 2 modelech. Autor v práci nepopsal příčiny, proč 
aplikace nefunguje korektně na třetím modelu. 

 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce D - uspokojivě 
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 problematiku spojenou s bakalářskou prací většinou na poslední chvíli, často chodil na konzultace bez 
jakéhokoli pokroku od předchozí konzultace. 

 

Odborná úroveň C - dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Autor při řešení práce využil znalosti získané studiem, ale musel také nastudovat mnoho nových informací. Práci hodnotím 
z hlediska odbornosti jako dobrou. Výsledek práce mohl být daleko lepší, kdyby autor neodkládal řešení problémů 
spojených s bakalářskou prací, až do doby kdy nebyl dostatek času na jejich uspokojivé vyřešení. Mám výtky zejména ke 
kapitole 3 popisující realizované řešení, kde bych očekával mnohem detailnější popis a také výsledky testování aplikace a 
jejich vyhodnocení. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce C - dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Po formální stránce má práce všechny náležitosti vyžadované pro bakalářskou práci. Odkazy na obrázky nejsou v textu 
korektně skloňovány, jinak je práce po jazykové stránce na dobré úrovni. Chybí již zmiňovaný popis testování aplikace.  
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Výběr zdrojů, korektnost citací C - 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. Další odbornou literaturu samostatně nevyhledával nebo 
ji neuvedl v seznamu literatury na konci práce. 

 

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 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 
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