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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   Práce se zabývá dvourozměrnou vizualizací množiny řešení úlohy spojitého CSP 

zadaného pomocí rovnic a nerovnic. Výstupem CSP solverů je pro potřeby práce soubor 

intervalových boxů, pokrývající množinu řešení dané úlohy. Na základě těchto boxů se autor 

snaží aproximovat původní tvar množiny řešení. Toto téma je důležité pro představitelnější 

vizuální reprezentaci a porozumění konkrétním úlohám CSP, a též inovativní, neboť existující 

software se tímto úkolem nezabývají. Autor navrhuje vlastní přístupy, přičemž zajímavě 

kombinuje širokou škálu metod z počítačové grafiky. Výsledná aplikace je uživatelsky 

přívětivá a poskytuje pěkné a použitelné vizualizace. Umožňuje též graficky porovnat výstupy 

z různých solverů. 
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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   Text má příjemné logické členění. Délka textu je více než dostačující. Některé 

pasáže obsahují formální nepřesnosti (zejména v kap. 1 - nekonzistence definice úlohy CSP, 

popis algoritmu SIVIA). Některé části, přestože nejsou chybně, by mohly být srozumitelněji a 

jednodušeji vyjádřeny (např. slovní popisy algoritmů jsou poněkud zavádějící). Některé části 

by zasluhovaly lepší zdůvodnění a motivaci pro volbu daných metod (volba konkrétních 

grafických algoritmů, diskuze použitelnosti jednotlivých algoritmů). Je škoda, že zde tyto 

údaje chybí, neboť autor tyto znalosti dle mého názoru má. Kapitola 4 obsahuje pěkný 

přehled metod pro aproximaci a interpolaci funkcí. Uživatelská dokumentace je sice stručná, 

ale pro účel práce mi přijde dostačující. Programátorská dokumentace by též mohla obsahovat 

více zdůvodnění, proč autor volil právě jím popisovaný návrh. Též se tato kapitola potýká 

s některými nejasně vysvětlenými pasážemi (např. proč třída Composer k vizualizaci využívá 

dva obrázky). Poslední kapitola nabízí pěkné ukázky vizualizací na konkrétních netriviálních 

případech.    

 

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   Aplikace je jednoduše ovladatelná, a navíc nabízí velkou škálu implementovaných 

algoritmů a možností vykreslování. Nevýhodou však může být poněkud pomalá odezva u 

některých vykreslovacích metod. Výsledkem jsou však graficky příjemné výstupy 

exportovatelné hned do několika grafických formátů. Software a výsledné vizualizace byly 

pozitivně přijaty na mezinárodním workshopu SWIM 2015. Pro další vývoj by bylo jistě 

žádoucí se zamyslet nad urychlením vykreslovacích metod či optimalizací datových struktur 

použitých pro vykreslování.  

 

Celkové hodnocení Velmi dobře   

Práci navrhuji na zvláštní ocenění Ne 

 

Datum 27. srpna 2015 Podpis 
 


