
1 / 2 

Posudek bakalářské práce 
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze 

 

Autor práce Anton Khodos 

Název práce Insect wing vein analysis 

Rok odevzdání 2016 

Studijní program Informatika Studijní obor Obecná informatika 

 

Autor posudku Michal Bída Role Vedoucí 

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   Hlavním cílem práce bylo implementovat algoritmus pro rozpoznávání žilek 

v křídlech hmyzu. Student vyvtořil program umožňující načítání obrázků a základní 

rozpoznávání žilek čímž splnil zadání práce. 

 

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   Analýza příbuzných prací je poměrně povrchní – student se mohl více vymezit 

vůči ostatním přístupům. Vývojová dokumentace je poměrně stručná a mohla by být 

rozšířena. Uživatelská dokumentace je součástí práce a je poměrně podrobná. Student 

hodnotí výslednou implementaci na základě analýzy fungování programu na 11 příkladech 

hmyzícch křídel, ačkoli chápu, že získat vzorky není snadné, práci by prospěla širší 

analýza, která by zahrnovala více křídel z více různých druhů hmyzu. 

 

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   Program je stabilní. Za hlavní nedostatek implementace považuji absenci 

funkce zoom, která je v tomto typu programu klíčová (např. pro přesnou opravu pozice 

bodu). Kromě tohoto nedostatku je výsledná implementace zdařilá.  
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Celkové hodnocení Velmi dobře   

Práci navrhuji na zvláštní ocenění Ne 
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