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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání mimořádně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Diplomant si dává za cíl popis technologie virtuální reality (historie, vývoj, principy a využití v různých oblastech především 
v oblasti GIS a 3D modelů). Dále má v práci popsat postupy při užití technických prostředků pro tvorbu virtuální reality 
včetně názorné ukázky na konkrétním území – historické údolí řeky Vltavy.   

 

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. 

Diplomant splnil zadání v plném rozsahu – dostatečný popis technologie i velmi detailní popis tvorby virtuální reality 
v konkrétním programu. Výsledek práce obsahuje názornou ukázku vytvořené virtuální reality pro historické údolí řeky 
Vltavy. 

 

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

Student nejprve provedl podrobný průzkum využití virtuální reality na GIS datech a 3D modelech. Následuje detailní popis 
historického vývoje, detailní popis využití v několika různých oborech a popis jednotlivých typů headsetů využívaných pro 
vnímání virtuální reality včetně programového vybavení pro tvorbu. Samotná práce obsahuje popis získávání 
podkladových GIS dat a detailní popis tvorby výsledného modelu.  

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Student v práci detailně popisuje systém virtuální reality a možnosti při její tvorbě. Využívá odbornou terminologii, která je 
vždy detailněji popsána. Popis virtuální reality a postup jednotlivých činností autora je tak dostatečně a odborně 
vysvětleno, že ho pochopí i uživatel, který se zatím s virtuální realitou nesetkal.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce obsahuje 6 kapitol, seznam literatury, seznam obrázků a seznam příloh. Diplomová práce má 82 stran. V práci chybí 
očíslované tabulky, které by měly vlastní seznam, chybí seznam používaných zkratek.  

 

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. 
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Práce obsahuje 31 zdrojů literatury, z nichž je 17 on-line. Většina literatury je v angličtině, což značí, že vývoj virtuální 
reality není v České republice příliš rozšířen. Jako problematické se mi jeví, že u obrázků je uveden zdroj literatury až ve 
výčtu. Často jsou tyto zdroje odlišné od seznamu použité literatury a dle mého názoru by měly být tyto zdroje také 
v seznamu uvedeny. Obrázky vytvořené autorem nemají uveden zdroj vlastní.   

 

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. 
Práce z mého pohledu splnila očekávání. Detailně je popsána historie, vývoj i aktuální produkty jak uživatelské, tak 
vývojové včetně konkrétního popisu tvorby virtuální reality s konkrétním výstupem pro projekt řešený na Katedře 
geomatiky.  

 
 
 

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. 
 

Diplomanta prosím o zodpovězení následujících otázek: 

1) V kapitole 4.3.2.1 uvádíte, že efekty jako zakřivení Země u velkých území je nutné řešit jiným způsobem. 
Můžete uvést příklad některého z jiných způsobů? 

2) Na základě čeho byla volena konstanta -0,5 m pro koryto řeky a -0,2 m pro komunikace na výsledném 
modelu (kapitola 4.2)?  

3) Je Vám známo, zda někdo naváže na Vaši práci tvorby virtuální reality v rámci projektu Historický vývoj 
údolí řeky Vltavy? 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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