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Předložená bakalářská práce se zabývá problematikou dosazení počítačového modelu do záběru, 
který byl pořízen digitální kamerou. Pro otestování popsaných postupů práce obsahuje upravené 
video o třech různých záběrech s proměnlivou charakteristikou. 

Text práce je psán s poměrně dobrou úpravou, práce jako celek však působí komprimovaným 
dojmem. Hlavní kapitoly nezačínají na pravé stránce, což se podepisuje v některých případech na 
přehlednosti. Té nepomáhá ani nadměrné používání závorek obsahující důležité informace. Práce 
vykazuje pouze několik překlepů a občasné chyby v interpunkci. Popis praktické části střídá časy ve 
větách, v kterých jsou podkapitoly psány. Zvláštně působí občasné používání dvojtečky k uvedení 
další podkapitoly jak na konci posledního odstavce, tak v samotném nadpisu podkapitoly. 

Vysvětlení problematiky je podpořeno užitím množství obrázků, které v mnoha případech vhodně 
ilustrují probírané téma. Používání citací a odkazování v textu je poměrně neobratné. 

Práce je rozdělena do pěti kapitol. Hned druhá kapitola, Proces tvorby 3D scény a kompozice v teorii, 
nefunguje pro uvedení do problematiky dobře. Některé její úseky patří spíše do analytické části 
práce. Text místy předpokládá předchozí znalost tématu a používá nevysvětlené pojmy, v dalších 
případech pojmy vysvětluje příliš stručně. To se projevuje výskytem podkapitol, které jsou dlouhé 
jednu či dvě věty, a tak působí spíše jako autorovy poznámky. V kapitole 4 by bylo vhodné popsat 
způsob, kterým byla provedena činnost camera tracking. 

Testovací záběr splňuje požadavky zadání, výsledná kvalita je spíše podprůměrná, nevyužívá 
potenciál, který plyne z popisu problematiky v textu. Jako zdařilý hodnotím obsah přiloženého DVD. 
To skrývá praktické příklady technik, které byly pro tvorbu testovacího záběru použity. Zdrojové 
soubory grafických programů jsou doprovázeny textem, který krok za krokem popisuje jejich vznik. 

Z textu je zřejmé, že se autor v problematice orientuje a je schopen ji úspěšně řešit. Práce splňuje 
všechny body zadání, hodnotím ji známkou D - uspokojivě. 
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