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Zadání ukládá autorovi nastudovat způsoby interakce člověka-uživatele s VR zařízením pomocí 
gestikulace rukou. Dále měl autor navrhnout a implementovat knihovnu, která by zprostředkovala 
identifikaci gest uživatele pomocí hloubkového senzoru a předávala je nadřazené aplikaci v podobě 
běžných transformací. Funkčnost knihovny měl autor demonstrovat alespoň na dvou aplikacích. 

Text práce je rozdělen do deseti kapitol, které postupně popisují existující techniky snímání pohybu, 
techniky interakce, návrh vlastního řešení, implementaci, vlastní demonstrační aplikace, testování a 
závěr. V příloze jsou uvedeny detailní informace k testům, uživatelská příručka k demo aplikacím, 
návod na instalaci a návod na implementaci vlastní aplikace.

Text je psán srozumitelnou formou na dobré grafické úrovni. Autor klasifikoval způsoby vyjádření 
základních transformací (změna měřítka, posun a rotace) pomocí gest podle charakteru aplikace. Zde 
bych měl připomínku týkající se souřadného systému: V kapitole 5 popisuje autor jednotlivé 
transformace a odkazuje se na osy X,Y a Z bez toho, aby definoval souřadný systém nebo aby čtenáři 
nějakým způsobem  sdělil orientaci jednotlivých os. Tato informace vyplyne až z kontextu. 

Auto poměrně zdařile navrhl intuitivní a přirozený způsob vyjádření gest a jejich oddělení, pokud na 
sebe navazují v čase různá gesta. Výsledkem práce je funkční knihovna a ukázkové aplikace 
demonstrující tři různé způsoby jejího použití.  Své ukázkové aplikace autor demonstroval v 
podmínkách velkoplošné projekce. Bohužel autor neimplementoval (patrně z časových důvodů) žádnou
z demo aplikací v prostředí zařízení CAVE. Tento problém ale nesouvisí s funkčností vlastní knihovny 
a nemá tedy vliv na hodnocení její kvality. V případě realizace tohoto cíle by šlo o portaci některé z již 
implementovaných demo-aplikací pro zařízení CAVE. Nepovažuji tedy tento problém za zásadní.

Bakalant rovněž provedl sadu uživatelských testů, kde bylo zjištěno několik problémů a autor navrhl 
jejich řešení. Otázka pro autora: 

Jaké řešení byste navrhl v případě nálezu č. 3 (str. 39), kdy participanti aktivovali jiné gesto (než chtěli)
v důsledku např. časového tlaku?

Na závěr konstatuji, že autor splnil podmínky zadání. Jeho práci hodnotím velmi pozitivně, žádné další 
podstatné připomínky nemám a vzhledem k drobným výtkám hodnotím stupněm B-velmi dobře.
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