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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 OK horší nevyhovuje 

Obtížnost zadání ☒ ☐ ☐ ☐ 

Splnění zadání ☒ ☐ ☐ ☐ 

Rozsah práce … textová i implementační část, zohlednění náročnosti ☒ ☐ ☐ ☐ 

Komentář   Cílem práce bylo implementovat software pro procedurální generování 

stromů založený na principu sebe-uspořádajících modelů. Student pronikl do problematiky 

procedurálního generování vegetace a navrhl kompletní software, který umožňuje modelovat 

růst celé řady dřevin s ohledem na překážky ve scéně, přístup ke zdrojům (jako např. světlo) 

atd. Student taktéž navrhl řadu algoritmických vylepšení oproti původní metodě. Celkově je 

rozsah práce značný a splnění zadaní je výjimečně dobré.    

 

Textová část práce lepší OK horší nevyhovuje 

Formální úprava … jazyková úroveň, typografická úroveň, citace ☒ ☐ ☐ ☐ 

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

Analýza ☒ ☐ ☐ ☐ 

Vývojová dokumentace ☐ ☒ ☐ ☐ 

Uživatelská dokumentace ☐ ☒ ☐ ☐ 

Komentář   Text je velmi jasně strukturovaný, jazyková úroveň perfektní, analýza výsledků 

velmi detailní. Nemám co vytknout. 

 

Implementační část práce lepší OK horší nevyhovuje 

Kvalita návrhu … architektura, struktury a algoritmy, použité technologie ☒ ☐ ☐ ☐ 

Kvalita zpracování … jmenné konvence, formátování, komentáře, testování ☒ ☐ ☐ ☐ 

Stabilita implementace ☐ ☒ ☐ ☐ 

Komentář   Architektura software je navržena velmi dobře, výkonné jádro je oddělené od 

grafického rozhraní. Kódové konvence jsou dodržovány bezvýhradně, kód je velmi dobře 

komentovaný. 
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Celkové hodnocení Výborně (spíše lepší) 

Práci navrhuji na zvláštní ocenění Ne 

 

Datum 1. srpna 2018 Podpis 
 


