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ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Georeferencovaná rozšířená realita 
Jméno autora: Dominik Truong 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Katedra počítačové grafiky a interakce 
Oponent práce: Ing. Roman Janovský 
Pracoviště oponenta práce: Misterine s.r.o. 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Práce nevyžaduje žádné pokročilejší znalosti. Vyžaduje však integraci (a porozumění) vícero pluginů/APIs. 

 

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 formálně splněno.   
 

Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Vzhledem k zadání je řešení správné. Má-li však učitel provádět studenty výkladem a 3D scénou, pak lze očekávat, že bude 
potřebovat ovládat to, co žáci vidí. Což je možná součástí aplikace, ale z práce nevyplývá. 

 

Odborná úroveň B - velmi dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Práce by snesla širší popis EduARd, přinejmenším jak se bude aplikace používat, několik případů užití jak ze strany žáka, tak 
učitele. Co se odborných znalostí týče, práce mnoho nepožadovala. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Rozsah práce je dostatečný. Práce neobsahuje žádné do očí bijící pravopisné chyby. Nekonzistentní použití úrovní nadpisů. 
Obrázky na straně 5 a 46 by bylo vhodné vložit jako vektorové obrazce (alespoň pro pdf verzi), ale nezpůsobuje to žádné 
potíže na čitelnosti. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací C - dobře 
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. 
Téma je spíše implementační a použité zdroje tomu odpovídající. Některé online zdroje již nejsou aktivní 
(realitytechnologies.com) a mnohé jsou duplikací (How „something“… ). 

 

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. 
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Zvolený postup testování považuji za správný, jeho provedení už ne. Jestliže jsou cílovou skupinou žáci ve věku 11-18 let, 
pak by tomu participanti měli odpovídat. Dále zde chybí jakýkoli vstup od dalších uživatelů – učitelů daných žáků (testování 
taktéž nebere v potaz).  
 
Práci považuji za formálně splněnou vzhledem k zadání s výše zmíněnými výhradami. Z práce jasně vyplývá, že se jedná o 
základní verzi řešící pouze geolokaci, kdy lze očekávat, že aplikace projde dalším vývojem a cílem testování je ověření 
funkcionality. Proto navrhuji hodnocení za B - velmi dobře. 

 
 
 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 

 
 
 
 
 
Datum: 26.1.2020     Podpis: 


