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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Víceuživatelská hra v rozšířené realitě na mobilní platformě 
Jméno autora: Ondřej Trojan 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Katedra řídící techniky 
Vedoucí práce: Ing. David Sedláček Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra počítačové grafiky a interakce, FEL, ČVUT 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
 
Využití rozšířené reality pro hru více hráčů není častým tématem a předpokládá se tedy, že autor bude muset 
přinést do problematiky vlastní myšlenky. 
 

 

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 je splněno bez výhrad. 
 

 

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 pracoval zejména samostatně. O svém postupu vedoucího práce průběžně informoval. Dotazoval se 
primárně na pomoc s rozhodnutím v rámci klíčových voleb v návrhu práce. 
 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
 

Práce je na velmi dobré odborné úrovni. Zvolená řešení jsou vhodná, dobře popsaná a zdůvodněná. Práce 
obsahuje diskuzi výsledků i aktuální limitace a možnosti jejich řešení. 
 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
 

Práce je napsána velmi dobrou angličtinou, jednotlivé sekce na sebe dobře navazují a práce je celkově dobře 
čitelná. Práce obsahuje drobné množství překlepů. 
 
Po formální stránce práce odpovídá standardům FEL. Celkový vzhled trochu kazí občasné větší mezery mezi 
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kapitolami a seznamy v kapitole 3.1. 
 
Zdrojový C# kód je dokumentován pomocí XML komentářů. Předaný projekt je dobře organizován. 
 

 

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. 
 
Zdroje jsou převážně online (2 knihy, 36 online zdrojů), což se dá očekávat u tohoto typu práce. Citovány jsou 
v dostatečné míře, dle zvyklostí. 
 
 

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. 
 

Kladně hodnotím studentův přístup k práci a její celkový stav. Výsledná hra dobře ukazuje limitace dané 
technologie, ale zároveň ukazuje možnou cestu jejich řešení. Hratelný výsledek je zábavný a přináší do her prvek 
bezprostřední blízkosti hráčů, což je netradiční v porovnání s jinými typy her. Autorem navržené herní mechaniky 
jsou dobře zpracované a celek potřebuje pouze vhodně poladit a rozšířit o detailnější tutoriál pro finální 
nasazení. 
 

 
 
 

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: 13.6.2018     Podpis: David Sedláček 


