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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 prozkoumat a implementovat metody pro procedurální 

generování jemné struktury lidské kůže. Toto zadání se podařilo splnit pouze částečně. Použití 

Voroného diagramů a Delaunayovy triangulace pro procedurální texturovaní je standardní 

technika v počítačové grafice, kterou není težké implementovat. Použití generátoru otisků 

prstů pro generování struktury kůže na palci je v rámci syntézy obrazu nové, nicméně jedná se 

opět o velmi jednoduchý algoritmus. Dosažené výsledky nejsou příliš realistické.  

 

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   Formální úprava textu i jeho struktura jsou na standardní úrovni. Práce podává 

ucelený přehled literatury v počítačové grafice, která tématem zabývá, i přehled základních 

poznatků o anatomii lidské kůže. Použité algoritmy jsou popsány stručně a pravděpodobně by 

podle popisu v práci bylo težké je reprodukovat.  Uživatelskou dokumentaci jsem nenašel ani 

v textu práce ani na přiloženém DVD. 

 

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   Vzhledem k jednoduchosti použitých metod je rozsah implementační práce 

značně omezený. Zdrojové kódy jsou dobře strukturované, chybí v nich však komentáře.   
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Celkové hodnocení Velmi dobře (spíše horší) 

Práci navrhuji na zvláštní ocenění Ne 

 

Datum 4. června 2014 Podpis 
 


