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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Generování 3D animací do interaktivních vozidlových simulátorů 
Jméno autora: Rodrigo Vidarte Vargas 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta dopravní (FD) 
Katedra/ústav: K616 / Ústav dopravních prostředků 
Vedoucí práce: Ing. Adam Orlický 
Pracoviště vedoucího práce: Ústav dopravních prostředků 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání lehčí 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadanou bakalářskou práci lze zařadit mezi lehčí, jelikož se jednalo o rozšíření již vyvinutého pluginu. Cílem práce bylo 
rozšířit plugin o možnost vytváření animací, které by byly automaticky spouštěny na základě polohy vozidla v simulátoru. 

 

Splnění zadání splněno s menšími výhradami 
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 s menšími výhradami. Autor rozšířil plugin o možnosti vytváření animací provozu na základě triggeru, 
ale jelikož se jednalo o jednodušší zadání, mohl autor plugin rozšířit například také o databázi vozidel, které mohou být 
využity při generování animací do vozidlového simulátoru. Tuto možnost však autor nebyl schopný využít z důvodu 
zpracovávání práce na poslední chvíli těsně před jejím odevzdáním. 

 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce E - dostatečně 
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. 
Aktivita a samostatnost studenta při zpracovávání zadaného tématu byly velmi nízké, student začal práci řešit jen několik 
dní před termínem odevzdání a nebyl schopný samostatně naprogramovat rozšíření pluginu. Většinu kódu bylo nutné 
programovat ve spolupráci s vedoucím práce. Student v rámci zpracovávání tématu konzultoval svoji práci velmi zřídka a 
nedodržoval termíny, které mu byly stanoveny. 

 

Odborná úroveň D - uspokojivě 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Práce je z hlediska odbornosti na velice nízké úrovni, avšak některé kapitoly odpovídají svojí odborností vysokoškolské 
závěrečné práci (kapitola Počítačová grafika). Některé formulace a obrázky jsou nesprávně voleny a neodpovídají řešené 
problematice práce. Slabinou práce jsou také pseudokódy studenta, které neplní svůj význam zjednodušit porozumění 
algoritmu. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce F - nedostatečně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Rozsah práce je dle zadání dostačující, avšak autor pravděpodobně využil pseudokódy k „umělému“ prodloužení práce. 
Práce jako celek nepůsobí kompaktně a v práci se objevují nesprávné formulace a některé nesrozumitelné kapitoly. Další 
slabinou práce je nejednotné formátování, střídání fontů, používání nestandardizovaných zkratek, zanechání hlášených 
chyb textovým editorem. 
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Výběr zdrojů, korektnost citací F - nedostatečně 
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. 
Největším nedostatkem je korektnost citací. Autor převzal některé části z jiných závěrečných prací a tyto části nesprávně 
citoval, nebo tyto části necitoval vůbec. Největší problém, který shledávám v této závěrečné práci, je zkopírování obrázků 
z diplomové práce Ing. Kláry Pudové (str 30 a 31), které nejsou autorem správně citovány, uvedené citace odkazují na 
úplně jiný zdroj, ze kterého informace obsažené v uvedených obrázcích vůbec nevyplývají. 

 

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. 

Zadání bakalářské práce patří mezi jednodušší, protože se jedná jen o rozšíření pluginu vytvořeném v jiné, již vypracované 
závěrečné práci. Cíle práce jsou splněny, i když student mohl rozšířit funkcionalitu tohoto pluginu, například rozšířením 
databáze vozidel pro animace. Student bakalářskou práci zřídka konzultoval se svým vedoucím, a to je jednou z příčin, proč 
se v práci objevují nesprávné formulace a některé nesrozumitelné kapitoly. Největším nedostatkem práce je však formální 
zpracování, korekce citací a náznaky plagiátorství.  

V průběhu práce se objevuje střídání různých fontů písma (str. 31), různé odsazení odstavců (str. 14-15), používání 
nestandardizovaných zkratek (ČVÚT) nebo nefunkčnost křížových odkazů (např. v obsahu práce). Jedním z nedostatků je 
nesrozumitelnost praktické části a jejich pseudokódů, které by měly jednoduše popisovat funkci algoritmu. Například 
pseudokód (str. 35-37) není pro práci zásadní a neobsahuje žádné nové funkce, které by autor přidával. Druhý pseudokód 
(str. 39-41), ve kterém autor doplnil některé části, je ve skutečnosti zkopírovaný z kódu skriptu programu a nezjednodušuje 
čitelnost a funkčnost algoritmu. Navíc oba pseudokódy jsou zbytečně rozsáhlé a lze předpokládat, že je autor využil jen pro 
dosažení požadovaného rozsahu práce. 

Praktická část závěrečné práce vypadá velmi rozsáhle, avšak většina z této části je praktickou částí diplomové práce Ing. 
Kláry Pudové. Student tento plugin jen rozšířil o možnost vytváření animací na trigger (kapitola 6.3.) a provedl některé 
jednoduché úpravy skriptu (kapitola 6.1). Veškerá ostatní funkce pluginu jsou výsledkem Ing. Kláry Pudové. Z bakalářské 
práce není vůbec patrné, které části jsou vytvořené autorem, a které pouze převzaté, na čtenáře pak celá práce může působit 
dojmem, že veškeré uvedené části pluginu vytvořil student sám a nikoliv, že se jedná pouze o rozšíření jeho funkcí. 

Největším nedostatkem práce je korekce citací a převzetí částí textu z jiných závěrečných prací. Již v úvodu práce jsou fakta, 
která nejsou citována, a v rámci celé práce se objevují kapitoly zcela bez citací. Jedním z těchto zásadních nedostatků je 
převzetí obrázků a výpočtu vlastností vozidla (str. 30 a 31), které byly použity v závěrečné práci Ing. Kláry Pudové, a nejsou 
autorem citovány. 

 

Z těchto důvodů tuto práci nedoporučuji k obhajobě, jelikož nesplňuje kritéria vysokoškolských závěrečných prací. 

 

 
III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  F - nedostatečně. 
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