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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Zobrazení stavu průmyslových zařízení a podpůrných dat vrozšířené realitě 
Jméno autora: Jan Andrys 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Department of Conrol Engineering 

Vedoucí práce: Ing. Vojtěch Janů 

Pracoviště vedoucího práce: Testbed pro Průmysl 4.0, CIIRC 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Cílem studenta bylo vytvořit prototyp architektury pro vizualizaci dat v rozšířené realitě. Student se tedy ve své 
práci musel seznámit s vývojem aplikací pro VR/AR headsety, knihovnami pro detekci pozice a zvolit vhodnou. 
Zároveň se musel seznáit s existujícími messaging brokery a komunikačními protokoli a vybrat vhodný. Cílem 
práce navíc nebylo pouze architekturu navrhnout, ale i celou implementovat. Hodnotím tedy zadání bakalářské 
práce jako náročnější. 

 

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 bezezbytku. 

 

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 byl po celou dobu aktivní, na konzutace chodil pravidelně, včas, vždy připravený, a komunikace s ním 
byla vždy jednoduchá. Student pracoval samostatně, přicházel s vlastními řešeními. Práce navíc byla stížena 
pandemií COVID, kdy po část práce student nemohl využívat zázemí Testbedu pro Průmysl 4.0 a byl tedy nucen 
improvizovat, především v části ověřování celého komunikačního řetězce, od stroje po headset.  

 

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 využíval jak znalosti již nabité, tak byl schopný si nastudovat a využít znalostí z témat nových. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Rozsah práce odpovídá požadavkům zadání. Práce je přehledně strukturovaná, obsažené obrázky a schémata 
jsou voleny účelně. Oceňuji, že se student rozhodl psát práci v anglickém, ikdyž úroveň anglického jazyka u 
studenta nebyla nejlepší. 

 

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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Zdroje jsou dostatečné, jsou správně uváděny a citovány. 
 

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. 
- 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Student neměl přesně stanovenou cestu, ale musel se v problematice zorientovat a vybrat vhodná řešení, tak aby 
vytvořila funkční celek. Student zároveň po celou dobu pracoval samostatně, intenzivně a vytvořil funkční 
prototyp, který je do budoucna rozšířitelný. Práce tak může být přepoužita pro další vývoj aplikací zobrazování dat 
v průmyslovém prostředí. 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 

 
 
 
 
 
Datum: 1.6.2021     Podpis: Vojtěch Janů 


