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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Prezentace 3D modelů a GIS dat v prostředí virtuální reality 
Jméno autora: Bc. Vojtěch Cehák 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra geomatiky 
Vedoucí práce: Doc. Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra geomatiky 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Téma diplomové práce je velmi aktuální. V oblasti prezentování 3D modelů se stále více využívají herní engine a virtuální 
realita. Práce je sondou do těchto technologií zejména s ohledem na možnosti prezentování historické krajiny. 

 

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. 

Práce splnila zadání. Rešeršní část je zpracována velmi dobře, zejména v oblasti technologií virtuální reality. V praktické 
části je detailně popsán postup převodu dat GIS do prostředí Unreal Engine a jejich vizualizace. Na závěr je prezentováno 
propojení s VR. 

 

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 velmi samostatně a to buď doma nebo ve fakultní laboratoři VR. Se zpracováním práce začal spíše 
později, což bylo způsobeno i krizí kolem Covid-19. Přesto dokázal nastudovat odbornou literaturu a zejména práci 
v prostředí Unreal engine pro vizualizaci historické krajiny. Konzultací používal přiměřeně, a to se mnou nebo Ing. 
Pavelkou.   

 

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. 
Odborná úroveň práce je velmi dobrá. Představoval bych si ještě rozsáhlejší rešerši podobně řešených projektů. Teoretická 
část práce je psána přehledně a jasně. V praktické části se autor zaměřil na popis praktické práce v ArcGIS Pro a zejména 
Unreal engine. Veškerá práce je dobře dokumentována ukázkami prostředí a vizuálního programování v Blueprint. Na 
ukázce dat historického údolí Vltavy bylo možné lépe ukázat umístění 3D objektů domů z půdorysů ve zdrojových datech. 
Také práce se zdrojovými vektorovými daty nebyla úplně prozkoumána.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce je psána s velmi pěknou úpravou a bez pravopisných chyb. Pěkně je využit vizuální styl ČVUT s fontem Technika.  

 

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. 
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Výběr zdrojů je poměrně reprezentativní. Často je jedná o manuály nebo návody či dokumentace prostředí. Podařilo se 
však nalézt i vědecké práce, které se snaží propojit GIS data s VR. Všechny zdroje jsou citovány korektně. V seznamu 
literatury je u několika položek nejednotný citační styl. 

 

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. 
Celkově hodnotím práci jako velmi povedenou. Jedná se o úvodní sondu propojení GIS dat s VR. Výsledky práce budou 
využity pro vizualizaci historické krajiny údolí Vltavy v rámci grantu NAKI. 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

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

 

Práce je dobrým odrazovým můstkem pro další výzkum v oblasti propojení GIS a VR. Vojtěch Cehák pokračuje na 
doktorském studiu a tak je předpoklad, že bude v tomto tématu pokračovat. Rád bych, kdyby v obhajobě shrnul 
největší problémy, které vidí ve vizualizaci historické krajiny pomocí Unreal engine a VR headsetu. Dále by mě 
zajímalo možné propojení s produktem CItyEngine, který využíváme pro procedurální modelování krajiny. 

Každopádně se jedná o kvalitní text, autor prokázal schopnost samostatné práce a výsledek bude využitelný pro 
projekt řešený na katedře. 

 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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