
 

 

Posudek vedoucího bakalářské práce 
 

Jméno studenta: Jindřich Vacek 
Téma práce: Zhodnocení open source a freeware produktů v oblasti bitmapové a 

vektorové grafiky 
  

Cíl práce: Cílem práce je zhodnocení současných open source a freeware produktů pro 

bitmapovou a vektorovou grafiku. Práce je zaměřená především na programy 

Inkscape a Gimp. V rámci práce byly v praktických příkladech porovnány tyto 

programy s placenou konkurencí v podobě Adobe Photoshop a CorelDRAW. V 

praktické části byla vytvořena jednoduchá internetová prezentace formou 

elektronických kurzů. 

 

 

 

 

Náročnost zadání bakalářské práce na:  

teoretické znalosti střední 

praktické zkušenosti střední 

podkladové materiály (vstupní data) a jejich zpracování střední 

 

A: Slovní hodnocení: 

Naplnění cíle práce: 

Teoretická část je naplněna. Praktická část je naplněna, až na kapitolu zabývající se možnostmi dalšího vývoje 

programů. 

 

Logická stavba a stylistická úroveň práce: 

Text je logicky členěn do navazujících kapitol, stylisticky v pořádku. 

 

Využití záměrů, námětů a návrhů v praxi: 

Výsledná aplikace je funkční a použitelná. Využitelné jako učební pomůcka. 

 

Případné další hodnocení (připomínky k práci): 

Student pracoval samostatně a prokázal při zpracování přehled i výborné schopnosti nalézt vhodné řešení.  

 



 

 

B: Kriteriální hodnocení: 

Nápovědu k vyplnění vybraného pole je možné zobrazit klávesou F1, stručně je uvedena i ve stavovém řádku. 

Kriteria hodnocení práce: Úroveň Připomínky 

Úroveň dokumentu 
  

logická stavba práce nadprůměrné       
stylistická úroveň průměrné překlepy a občas nepřesnosti ve vyjadřování 
práce s literaturou včetně citací průměrné odkazy na zdroje z Wikipedie, otevřené 

encyklopedie. 
formální úprava práce (text, grafy, 

tabulky) 

nadprůměrné       

Teoretická část 
  

rozsah a úroveň zpracování rešerše nadprůměrné       
formulace teoretických východisek pro 

praktickou část 

průměrné       

odborné zvládnutí problematiky nadprůměrné       

Praktická část – produkt (řešení) 
  

adekvátnost použitých metod, SW, 

postupů 

nadprůměrné       

kvalita návrhu řešení nadprůměrné       
komplexnost řešení komplexní       
návrh datových struktur nelze hodnotit       
uživatelské rozhraní průměrné       
odborné zvládnutí problematiky nadprůměrné       
rozpracovanost dokončeno, otestováno       
využitelnost praktické části v praxi ve větší míře       

Praktická část - popis 
  

popis řešení v bakalářské práci průměrné       
ostatní přílohy (tabulky, grafy, výpočty, 

…) 

nadprůměrné       

uživatelská příručka nelze hodnotit       
   
Uložení dokumentu/ů bakalářské práce na 

CD 

ano       

Uložení výsledku praktické části na CD ano       
   
Stupeň splnění cíle práce splněn       

 

 

 

C: Otázky k obhajobě (max 2): 

1. V bakalářské práci uvádíte u bitmapového editoru Gimp nevýhodu, že podporuje 

barevnou hloubku maximálně do 8 bitů a chybí mu podpora práce v barvovém 

prostoru CMYK. Jaká podstatná omezení pro Gimp z toho plynou? 

2.       

 

Doporučení práce k obhajobě:  ano 
 

Navržený klasifikační stupeň:  výborně minus 

 

Posudek vypracoval: 

Jméno, tituly:         Zbyněk Kopecký, Ing. 

Zaměstnavatel: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky 

 

V Pardubicích dne: 3. 9. 2009   Podpis: 


