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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
Název práce: Společenská hra ve virtuální realitě s využitím prvků arteterapie
Jméno autora: Tereza Preislerová
Typ práce: diplomová
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL)
Katedra/ústav: Katedra počítačové grafiky a interakce
Vedoucí práce: Ing. Uršuľa Žákovská
Pracoviště vedoucího práce: Katedra počítačové grafiky a interakce

II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ
Zadání náročnější
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce.
Jedná se o víceuživatelský zážitek ve Virtuální realitě, což sebou přináší nejen úskalí při implementaci, ale také při testování.
Mimo jiné se autorka musela seznámit s literaturou a základy problematik mimo její expertizu jako jsou psychologie a umění.

Splnění zadání splněno
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a
případně i příčiny jednotlivých nedostatků.
Zadání bylo splněno v plné míře.

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a zda
byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce.
Studentka byla vždy skvěle připravena a konzultací se účastnila průběžně a pravidelně. Jakékoliv připomínky nebo kritiku
vždy do další konzultace zvážila a buď přišla s novým řešením, doplnila chybějící informace nebo si obhájila stávající řešení.

Odborná úroveň A - výborně
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat
získaných z praxe.
Jakékoliv tvrzení které autorka v práci uvádí je řádně vysvětleno nebo je uveden zdroj ze kterého čerpala. Analýza, jako i
návrh a implementace, mají všechny náležité prvky a informace, jaké vývoj softwarového produktu vyžaduje a funkční i
nefunční požadavky byly vytvořeny s ohledem na cílovou skupinu uživatelů. Rozsah a kvalita analýzy předčí požadavky
zadání.

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku.
Vše je popsáno srozumitelně a čtivě. Autorka se vyjadřuje věcně a nevnáší do projevu své ego či nepodložené názory.
Typografie se řídí běžnými pravidly závěrečné práce.

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte výběr
pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně odlišeny od
vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními
zvyklostmi a normami.
Studentka zvolila pestrý a rozsáhlý výběr zdrojů. Řádně rozlišuje mezi vlastními výsledky a cizí správně citovanou prací.

Další komentáře a hodnocení
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a
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funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod.
Přístup „méně je někdy více“ byl v návrhu výsledné VR aplikace podle mého názoru správný. Autorka se nenechala strhnout
stávajícími interaktivními technikami a možnostmi, ale vždy pragmaticky zvážila která mechanika je pro její případ skutečně
přínosem a která na obtíž. Díky tomu jí zvýšil při implementaci čas na to aby se zaměřila na přívětivost a líbeznost jednotlých
grafických prvků i samotnou interakci. Co se týká textové části, tak zde za největší přínos považuji analýzu stávajících řešení,
jejich kategorizaci a rozbor nejzajímavějších mechanik.

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE
Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.

Střízlivý přístup autorky k potenciálnímu přínosu virtuální reality v arteterapii, bezchybný přístup v analýze
problematiky a následné implementaci návrhu, jako i její průběžná aktivita a komunikace mě utvrzují v tom, že jí
přísluší hodnocení klasifikačním stupněm A - výborně.

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm A - výborně.

Datum: 8.6.2022 Podpis:
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