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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Virtuální zážitek „Tvorba Langweilova modelu Prahy“ 
Jméno autora: Lukáš Pospíšil 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Katedra počítačů 
Vedoucí práce: Ing. David Sedláček Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra počítačové grafiky a interakce, FEL, ČVUT 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
 

Zadání práce řeší dvě rozdíláná témata z oblasti virtuální reality (VR). Jde o tvorbu fotorealistického modelu 
prostředí a o implementaci speciální interakční techniky připomínající tvorbu papírového modelu.  
 

 

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 bez výhrad. 
 

 

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 průběžně a samostatně po celou dobu studia. Pravidelně informoval o postupu a řešil 
s vedoucím klíčové okamžiky návrhu. 
 

 

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 stránka práce je kvalitní, ale vyjadřování je občas volnějšího charakteru, méně „exaktní“ než bych si 
představoval, např. v kap. 4.3.2 popisující materiály, dle studenta mapy. 
 
Zvolený postup tvroby modelů je správný, odpovídá běžně používaným standardům herního průmyslu. Navržené 
interakční techniky jsou dobře implementovány. Ořezávání papíru je řešeno příliš přímočaře. Zvolený způsob 
malování je použitelný, otázkou je, zda je jediný možný a vhodný. 
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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. 
 

Formální, typografická a jazyková stránka práce je v pořádku, mám pouze následující drobné výtky. 

 Kostrbatá souvětí, občas se čtenář ztrácí ve významu. 

 Drobné množství překlepů. 

 Nevhodné formátování položek literatury (4, 5, 12, 13, 20, 26, 27, 28, 30) 

 Občas se vyskytují nepodložená tvrzení. 
 

Zdrojový Unity projekt (jazyk C#) je dobře organizován, zdrojové kódy jsou podepsány. 
 

 

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 jak knižní, tak online jsou vybrány dobře, citovány dle zvyklostí. Mám následující připomínky: 

 Některé knihy, jsou nevhodně citovány jako online zdroje: 1, 3, 7, 10 – rozumím, že jde o online kopie 
knihy a konkrétní kapitoly. 

 Doslovné citace jsou v práci dobře označeny, ale je jich dle mého názoru zbytečně mnoho. 

 Obr. 3.1 – označení zdroje jako autor je v tomto případě zavádějící. 
 
 

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. 
 

Vytvořený VR svět vypadá realisticky, což bylo cílem práce. Způsob, jakým student navrhl a implementoval 
dotváření modelu Antonína Langweila je použitelný a bude dále rozvíjen. S odvedenou prací studenta jsem velice 
spokojen. 
 

 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Přestože jsem uvedl drobné výtky k odborně formální stránce textu práce, považuji práci jako celek za velice 
zdařilou. Vzhledem množství odvedené práce, celkově hodnotím práci kladněji. 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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