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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 X

   Splnění zadání X

   Rozsah práce ... textová i implementační část, zohlednění náročnosti X

  
Student se velmi dobře zorientoval v dané problematice. Pracoval samostatně a průběžné výsledky konzultoval 
na pravidelných schůzkách.

V práci se podařilo pokrýt značné množství algoritmů pro fúzi snímků s různou rovinou zaostření. Je tak velmi 
přínosná pro praxi a využitelná při výběru a ověření konkretních algoritmů.

Textová část práce lepší OK horší nevyhovuje

   Formální úprava ... jazyková úroveň, typografická úroveň, citace X

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

X

   Analýza X

   Vývojová dokumentace X

   Uživatelská dokumentace X

  

• Práce je psaná dobrou angličtinou. 
• Rozdílové obrázky by bylo vhodné prezentovat jiným způsobem (inverze, škálování), aby se 

nezobrazovali jako jednolitá čerň.
• Značné množství odvedené práce leží v implementační části, takže ač text splňuje všechny potřebné 

náležitosti, je škoda že nebyl zpracován o něco podrobněji.



Implementační část práce lepší OK horší nevyhovuje

   Kvalita návrhu ... architektura, struktury a algoritmy, použité 
technologie

X

   Kvalita zpracování ... jmenné konvence, formátování, komentáře, 
testování

X

   Stabilita implementace X

Cílem práce bylo pokrýt co největší množinu algoritmů a srovnání vlastností jejich výstupů. Pro maximální 
zjednodušení úkolu byly zvolené algoritmy implementovány v jazyce Java jako rozšíření aplikace ImageJ. 

Student úspěšně implementoval netriviální sadu algoritmů pro zvýšení hloubky ostrosti ze sady snímků. V 
uživatelském rozhraní jsou snadno dostupné parametry ovlivňující výpočet a možnosti použít různá 
předzpracovaní vstupu. Jedná se tak o velmi dobrý nástroj pro experimentování.

Celkové hodnocení Výborně

Práci navrhuji na zvláštní ocenění Ne
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