
POSUDEK OPONENTA 
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název práce: Realistic remote rendering for VR and mobile devices
Jméno autora: Bc. Jaroslav Kravec
Typ práce:

Fakulta/ústav:

Katedra/ústav: Katedra počítačové grafiky a interakce
Oponent práce: Ing. Jakub Hendrich
Pracoviště oponenta práce: Katedra počítačové grafiky a interakce

II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ

Zadání

Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce.

Zadání vyžadovalo nastudování mnoha výzkumných výsledků, praktickou znalost různorodých technologií a integraci těchto 
prvků do komplexního celku.

Splnění zadání

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 bylo splněno beze zbytku, na jedné scéně byla navíc výkon vyhodnocen pro dvě varianty osvětlení.

Zvolený postup řešení

Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení.

Navržený a implementovaný systém obsahuje mnoho komponent s rozličnými vzájemnými interakcemi. V průběhu práce se 
vyskytlo několik problémů, které autor elegantně vyřešil. Celkově tak sestavil dobře fungující systém, který lze dále rozvíjet.

Odborná úroveň

Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe.

Autor v práci využil mnoha existujících řešení dílčích problémů, která vhodně upravil nebo rozšířil. Formát práce se blíží 
odbornému článku.

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce

Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku.

Práce včetně zprávy jsou přiměřeného rozsahu. Zpráva psaná v anglickém jazyce je sice dosti hutná, ale stále dobře čitelná, 
obsahuje jen občasné překlepy, chybějící slova a neobratné formulace. Seznam obrázků obsahuje jejich kompletní popisky, 
což zbytečně zabírá několik stran. Ocenil bych ilustraci jednotlivých algoritmů, zejména Algoritmu 2 (Fragment relocation). 
Závěr realisticky hodnotí vytvořený systém, diskutuje jeho slabiny a naznačuje několik směrů, jak systém vylepšit.

Výběr zdrojů, korektnost citací

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 uvádí poměrně velký počet relevantních zdrojů (odborné články, knihy, online materiály) a uvádí korektní reference na
původní zdroje.
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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.

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí.

Práce představuje funkční prototyp systému pro vzdálený rendering. Systém se skládá z mnoha komponent 
rozdělených mezi server a klient, které spolu různými způsoby interagují, aby vytvořily dojem plynulého zobrazení 
na klientu s nízkým výkonem. Zpráva o práci obsahuje drobné vady, které však považuji za zanedbatelné vzhledem
k velkému výkonu autora v praktické části. Doufám, že předvedený systém bude dále vyvíjen.

1) Jak účelné by bylo zavést v komunikaci mezi serverem a klientem řízení toku, aby měl klient vždy co 
nejčerstvější data, která dokáže zpracovat právě včas, než dorazí další update? V případě více navzájem 
geograficky blízkých klientů a naopak vzdáleného serveru – přinesla by nějaké výhody architektura peer-to-peer 
pro sdílení zátěže mezi klienty?

2) Je klient schopen zotavit se z krátkých výpadků (ztracené packety)? Pokud ano, jaký to má dopad na uživatele? 
Pokud ne, co by pro to bylo potřeba udělat?

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  
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