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Disertační práce se zabývá návrhem a použitím inovativních markerových polí (marker fields). Její autor 

pracoval jako člen týmu, zabývajícího se vývojem tohoto konceptu a následných aplikací. Rolí Michala 

Zachariáše bylo navrhovat markery a jejich použití tak, aby byly esteticky zajímavé a přijatelné, 

navrhovat uživatelskou zkušenost (user experience) použití markerů a jejich aplikací a zároveň skloubit 

tyto aspekty s technologickou proveditelností řešených markerů a jejich aplikací. 

Z těchto důvodů je předložená práce poněkud netypická – zaměřuje se především právě na estetickou 

kvalitu, použitelnost a vyjednávání kompromisů těchto aspektů s jádrem technologického řešení. 

Práce tím není méněcenná oproti „tradičním“ ryze algoritmickým pracím. Spíše naopak, problematika 

user experience, designu řešení a grafického designu uživatelských rozhraní se vynořuje jako klíčové a 

podceňované téma IT. Já proto velice oceňuji zvolené zaměření disertační práce a práci považuji za 

do jisté míry průkopnickou. 

Michal Zachariáš byl po celou dobu doktorského studia publikačně dosti aktivní. Jeho zaměření na 

uživatelskou zkušenost a návrh markerů vyústilo ve skutečnost, že obvykle nebýval prvním autorem 

článků publikovaných na ryze technologicky zaměřených fórech. Tato okolnost neumenšuje jeho podíl 

na návrhu a vývoji řešených markerových polí – považuji za jisté, že bez jeho přičinění by žádná z našich 

publikací na toto téma nespatřila světlo světa, protože řešené téma na designu a uživatelské zkušenosti 

markerů samých a jejich aplikací stojí. 

Oceňuji, že Michal Zachariáš byl vždy spolehlivým a loajálním členem týmu. Zároveň byl vždy velmi 

aktivní v nadstandardních činnostech souvisejících s výukou a reprezentací fakulty. Byl hybatelem 

dobrovolných výukových aktivit pro studenty – MediaContest a seriál Maratonů. Formoval týmy do 

inovačních soutěží Imagine Cup a odpracoval tam veliké množství nadstandardní práce. 

Michal Zachariáš odvedl během doktorského studia velký kus práce a přispěl do vícero týmových 

aktivit, kde vždy zastával dobře definovanou a hodnotnou roli. Výzkumníci z různých koutů světa citují 

práce o markerových polích, u jejichž zrodu řešitel stál, a používají je k řešení různých vědeckých i 

průmyslových problémů. To je hmatatelným důkazem o přínosu řešitele ke stavu poznání v řešené 

oblasti. Bez pochybností doporučuji předloženou disertační práci k obhajobě. 

 

 

 

V Brně, 28. dubna 2016       prof. Ing. Adam Herout, Ph.D. 


