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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název práce: SIMR – Simulating the phenomena of altered states of 
consciousness using virtual reality 
(Simulace fenoménů pozměněných stavů vědomí pomocí 
virtuální reality)

Jméno autora: Bc. Jakub Hlusička
Typ práce: Diplomová
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická
Katedra/ústav: Katedra počítačové grafiky
Vedoucí práce: Ing. Josef Kortan
Pracoviště vedoucího
práce:

st.dio s.r.o.

II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ

Zadání Mimořádně náročné
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce.
Zadání práce považuji za velmi komplexní a v ČR dle mých informací neprobádané. 

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.
Práce byla splněna a vykazuje známky nadprůměrného zájmu o danou problematiku. Jako 
velmi kladné hodnotím studentovo nasazení a aktivní komunikaci s multioborovým týmem.

V průběhu práce se na základě konzultací s odborníky z oblastí medicíny, psychologie, 
psychiatrie i adiktologie ukázalo, že je nutné změnit způsob závěrečného testování z 
kvalitativního na kvantitativní, což nepovažuji za problém, protože kvantitativní studie 
splnila účel ověření hodnoty výsledného řešení.

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.
Student pravidělně konzultovat, pracoval samostatně a k tématu přistupoval velmi zodpovědně a 
sebekriticky. 

Zvolený postup řešení A - Výborně
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení.
Student zvolil způsob řešení, které je založeno na konzultaci s mnoha odbornými garanty a pečlivě 
prostudovanými věděckými publikacemi . Mimo klasické zvyklosti dbá i na psychické zdraví a 
bezpečnost uživatelů VR aplikace. Práce zároveň vytváří precedent jak přistupovat k testování 
uživatelů ve VR u takto citlivého tématu.

Odborná úroveň A - Výborně
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné 
literatury, využití podkladů a dat získaných z praxe.
Domnívám se, že odborná úroveň v mé specializaci, kterou jsem schopen posoudit je velmi vysoká. 
Ze svého laického pohledu na specializace ostátní, například neurovědy či medicínu, vnímám i zde 
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úroveň odbornosti výrazně převyšující nároky na studenta inženýrského oboru technického 
zaměření.

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B – Velmi dobře
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a 
jazykovou stránku.
Práce je psaná v anglickém jazyce. Text je obsahově velmi bohatý a náročný. Obsah je přehledně 
strukturovaný. Dovolím si vytknout, že autor mohl zvolit jednodušší formu číslování obsahu a 
nezacházet v obsahu do 5. a 6. úrovně hloubky nadpisů a podnadpisů.
Programátorská část využívá herní engine Unreal a je psaná v C++, HLSL a UE4 Blueprintech.

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.
Část zdrojů byla konzultovaná s předními českými odborníky např. z Národního ústavu duševního 
zdraví či zahraničních autorů. Autor aktivně vyhledával dostupné věděcké články, informace z 
různých komunitních webů, knih a medicinských publikaci. Práce splňuje požadavky na korektnost 
citací. 

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.

Oceňuji autorovo odhodlání a vytrvalost při bádání a velmi precizně zpracovanou metodiku 
uživatelského testování a uživatelské bezpečnosti. Do budoucna doporučuji prozkoumat i oblast 
psychoakustiky a pokusit se dosavadní práci publikovat jako vědecký článek.

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

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A – Výborně

Datum: 9.6.2022 Podpis:
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