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Pracoviště KSVI 
 
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   Zadání poskytlo řešiteli zajímavé a v počítačové grafice spíše neprobádané pole 
působnosti. Student se v práci zabýval dvěma konkrétními metodami z příbuzných oborů. 
Jednu z nich (struktura otisků prstů) implementoval, s jednou experimentoval (struktura kůže 
na bázi Delaunayovy triangulace). Množství odvedené práce, především v implementační 
části (cca 24kB vlastních metod a 22kB uživatelské rozhraní),  je na dolní hranici pro 
bakalářské práce.  Rozsah textu také. Vlastní výsledky jsou velmi dobré (otisky) a 
podprůměrné (struktura kůže). Pozitivně hodnotím množství nastudované literatury.  
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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   Hlavním problémem textu je, že nejsou dobře zhodnoceny výsledky práce, ať už 
srovnáním s jinými existujícími metodami, nebo s fotografiemi skutečné kůže. Práce navíc 
není ani čistě implementační (nedostatečný rozsah, absence analýzy), ani výzkůmná 
(výsledky a jejich zhodnocení).  
  
Práce je typograficky velmi dobře upravena, ojediněle se vyskytují drobné stylistické  
problémy.  Struktura textu (až na absenci analýzy) je obecně velmi dobrá. S příhlédnutím 
k rozsahu kódu je vývojová dokumentace dostačující. Uživatelská dokumentace není součástí 
textu a  vzhledem k charakteru práce není ani potřeba. 
 
Zdrojový kód i spustitelné soubory, které řešitel odevzdal, nefungují správně. Po předvedení 
výsledků a pohovoru o implementaci je ale zřejmé, že se jedná o drobná předhlédnutí při 
odevzdání a není pochyb, že výsledky by s drobnými změnami byly vygenerovatelné i 
pomocí odevzdaného kódu. 
 
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         
 

Celkové hodnocení Dobře   
Práci navrhuji na zvláštní ocenění Ne 
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