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Prosím vyplňte hodnocení křížkem u každého kritéria. Hodnocení  OK označuje práci, která
kritérium vhodným způsobem splňuje. Hodnocení  lepší a  horší označují splnění nad a pod
rámec obvyklý pro bakalářskou práci, hodnocení nevyhovuje označuje práci, která by neměla
být obhájena. Hodnocení v případě potřeby doplňte komentářem. Komentář prosím doplňte
všude, kde je hodnocení jiné než OK.

K celé práci lepší O
K

horš
í

nevyhovuj
e

Obtížnost zadání
Splnění zadání
Rozsah práce … textová i implementační část, zohlednění náročnosti

Komentář        

Textová část práce lepší O
K

horš
í

nevyhovuj
e

Formální úprava … jazyková úroveň, typografická úroveň, citace

Struktura textu … kontext, cíle, analýza, návrh, vyhodnocení, úroveň detailu

Analýza
Vývojová dokumentace
Uživatelská dokumentace
Komentář   Pozn. k formální úpravě: Rešerše je zkrácena na konci práce pouze na diskuzi 
ohledně VTK, což je sice běžně používáno za defacto standard v oboru, ale v práci bych 
uvítal širší rozbor ostatních publikací věnovaných DVR a obecně renderingu objemových 
dat.
Pozn. ke struktuře textu: Méně významná výtka směřuje ke struktuře kapitol. Např. rešerše 
je nestandardně až na konci práce a kapitola 3.1 příliš nesouvisí s kapitolami 3.2, 3.3 a 3.4, 
zato některé části kapitoly 2 by se spíše hodily do témat kapitoly 3 (nebo naopak).
Jinak se jedná o velmi kvalitně zpracované téma. Analýza problému je na bakalářskou práci
poměrně hluboká. Práce je psaná kvalitní angličtinou.    

Implementační část práce lepší O
K

horš
í

nevyhovuj
e

Kvalita návrhu … architektura, struktury a algoritmy, použité technologie

Kvalita zpracování … jmenné konvence, formátování, komentáře, testování

Stabilita implementace
Komentář   Zdrojový kód je velmi pečlivě komentován.     
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Celkové hodnocení Výborně  
Práci navrhuji na zvláštní ocenění Ne
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