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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Sledování reálných objektů ve virtuální realitě 
Jméno autora: Jan Lazarek 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Katedra počítačové grafiky a interakce 
Vedoucí práce: Ing. David Sedláček Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra počítačové grafiky a interakce, FEL, ČVUT 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání mimořádně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
 

Zadání je náročné z důvodu použití bezkontaktních ovladačů, se kterými se student musel seznámit až v průběhu 
tvorby bakalářské práce a dále předpokládá aplikaci metod z oblasti počítačového vidění, které musel dostudovat 
v rámci samostudia. 
 

 

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 bylo splněno v plném rozsahu. 
 

 

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 samostatně a proaktivně vyhledával konzultace, když potřeboval. Vždy byl na konzultace 
výborně připraven. 
 

 

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

Student dobře využil dostupnou literaturu, bohužel na odborné úrovni práce se projevila nezkušenost s psaním 
rozsáhlejšího odborného textu. 
 

 V kapitole 2.3 postrádám informaci o způsobu získání barevné informace pro hloubková data. 

 Tvrzení na str. 6, poslední odstavec, popisující princip sledování (tracking) zařízení HTC Vive považuji za 
špatný.  

 Obecně - tvrzení jsou zavádějící, zjednodušená, založená na domněnkách, nebo nejsou dobře podložená. 

 Tabulka 5.5 – rotace je udávána v metrech. 
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Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
 

Práce je napsána česky, neobsahuje významné gramatické chyby, překlepy jsou občasné. Jednotlivé sekce na 
sebe dobře navazují a práce je celkově dobře čitelná. 
Po formální stránce práce odpovídá standartu FEL. 
 
Zdrojové kódy v C++ a C# jsou podepsané a komentované. 

 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi 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. 
 

Zdroje jsou dobře vybrané a kombinují jak knižní publikace, tak online zdroje reflektující aktuální stav věcí. 
Citovány jsou v dostatečné míře.  
Mám výtku k položkám ze seznamu literatury. U některých zdrojů postrádám typ nebo původ literatury (např. 
Col17, Hof17, Rus16, Svo09, a jiné). Dále u položek odkazujících na přispěvatele wikipedie (con18 – 20e) je 
netradiční použití dlouhého podtržítka ve smyslu opakování. 
 
 

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 řešení problému, a přestože výsledky nejsou na první pohled přesvědčivé (z 
pohledu rychlosti) věřím, že směr, kterým se student vydal je perspektivní. 
 

 Ocenil bych video z testování 5.2.6, kdy byl zkompletován celý VR systém. 

 Jak si vysvětlujete, vzrůst rychlosti výpočtu polohy obou dvou objektů na rozdíl od každého zvlášť 
v tabulce 5.6? 
 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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