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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   Autor naimplementoval velmi pěknou aplikaci pro „packování“ textur do jedné výsledné 

textury (texture atlasu). Autor průběžně a velmi pečlivě pracoval na implementační i textové části své 

práce, a výsledkem je velmi kvalitní bakalářská práce. Mimo jiné bych chtěl ocenit velké množství 

implementovaných algoritmů (kde autor musel prostudovat velké množství často ne přiliš přehledně 

napsaných vědeckých článků, zorientovat se v protichůdné terminologii, a pochopit teorii z několika 

oblastí), a jejich hezké zobecnění v implementovaných pluginech. Celkově si dal autor velkou práci, 

aby celý systém byl maximálně modulární, a vlastní aplikace byla kostrou, do které je možno vkládat 

různé algoritmy pouze formou pluginů (včetně rozšíření uživatelského rozhraní specifického pro dané 

algoritmy). Celkový rozsah jak textové, tak implementační části je na bakalářskou práci velmi 

nadstandardní. 

 

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   Autor provedl až nadstandardně kvalitní analýzu problému a požadavků uživatelů cílové 

aplikace a velmi podrobnou rešerši existujících algoritmů řešících problém texture packingu. 

Vývojová dokumentace je provedena velmi přehledně, stejně tak je velmi kvalitní i uživatelská 

dokumentace, včetně pěkně provedeného tutoriálu pro tvorbu vlastních pluginů. 
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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    Na práci oceňuji velmi kvalitní objektový návrh, který umožňuje bezproblémové 

zapojování pluginů různých algoritmů. Celkově je SW část práce velmi pěkně provedená, a ukazuje, 

že autor je výborným SW inženýrem. 

 

Celkové hodnocení Výborně   

Práci navrhuji na zvláštní ocenění Ne 

 

Datum 26. srpna 2019 Podpis 

 


