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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Simulace fenoménů pozměněných stavů vědomí pomocí virtuální reality 
Jméno autora: Bc. Jakub Hlusička 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Katedra počítačové grafiky a interakce, FEL 
Oponent práce: Ing. Roman Berka, Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: Katedra počítačové grafiky a interakce, FEL 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání vyžaduje studium problematiky z oblasti počítačové grafiky a zároveň z oblasti několika medicínských oborů jako 
jsou psychologie, psychiatrie a farmacie, které reprezentují vzhledem k VR poměrně vzdálenou oblast. Proto hodnotím 
zadání jako náročné. 

 

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. 

Autor prostudoval jevy spojené se stavy pozměněného vědomí a implementoval vybranou množinu efektů (replikací), 
které při použití VR mají smysl jako stimuly podporující vznik pozměněného stavu vědomí. Implementované replikace 
následně otestoval na vzorku dobrovolníků a vyhodnotil statisticky jako test hypotézy. Tím prokázal souvislost mezi vjemy 
účastníků testu a efektem replikace. Cíl byl tedy splněn a zadání práce rovněž. 

 

Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Postup diplomanta (viz předchozí bod) shledávám jako odpovídající uchopení problému. Autor zvolil postup umožňující 
nejen implementovat dané replikace, ale i vyhodnotit jejich efekt a ukázat jeho souvislost s vjemy testovaných osob.  

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Autor prokázal, že do problematiky pronikl dostatečně hluboko, tak aby mohl vytvořit smysluplný výběr tzv. replikací a 
vyhodnotit jejich funkci. Výsledkem je funkční aplikace, která obsahuje několik replikací neboli efektů působících na 
vizuální systém člověka. Je pouze škoda, že mezi implementovanými replikacemi není žádná, která by působila jako audio 
stimul. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce C - dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce je psána v anglickém jazyce a má dobrou úpravu textu i obrázků. Autor se nevyhnul drobným chybám a překlepům 
(např. str. 1, 1. věta „…application that simulates select aspects of…“, str. 2 „alternatve“, str. 13 „…engagement is 
develop…“). Poslední věta na str. 12 má ne zcela srozumitelný slovosled. Str. 25, před vztahem 3.13, S není vektorové pole, 
ale skalární.  
Text má ale logickou strukturu, který umožňuje dobře se v něm orientovat.  
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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. 
Autor práce uvádí informační zdroje korektně v seznamu literatury a dostatečně se na tyto zdroje odkazuje a pracuje 
s nimi v textu. 

 

Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
Téma práce se vyznačuje poměrně komplikovaným, a ne zcela probádaným teoretickým pozadím. Autor musel spojit dvě 
odborné oblasti a prokázat, že použité metody mají skutečný vliv na vnímání člověka.   

 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
 
Autor prokázal schopnost samostatně zpracovat poměrně náročné téma a prokázat efekt výsledku na testované 
subjekty.  Dojem z textu práce zhoršují drobné chyby.   

 

Otázky:  

 

1. Posuzoval/zjišťoval jste před testy nějaká kritéria určující, kdy je potřeba podávat žádost etické komisi o 
povolení podobné testy provést? 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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