
Vysoké učení technické v Brně
Fakulta informačních technologií

Posudek oponenta bakalářské práce
Student: Holcner Jonáš, Bc.
Téma: Rozhraní pro hry s dataprojektorem a Leap Motion (id 17734)
Oponent: Najman Pavel, Ing., UPGM FIT VUT
1. Náročnost zadání obtížnější zadání
 Zadání vyžaduje studium metod pro kalibraci kamer a projektorů, které přesahují rámec bakalářského studia.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Všechny body zadání byly splněny.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí.
4. Prezentační úroveň předložené práce 85 b. (B)
 Technická zpráva je členěna do 9 kapitol včetně úvodu a závěru. Tyto kapitoly na sebe volně navazují. Po

stručném přehledu herních enginů a pohybových senzorů se autor zaměřuje na problematiku kalibrace kamery a
projektoru. Následuje kapitola zabývající se návrhem herní aplikace a kalibrace. Tato kapitola je nejrozsáhlejší
částí celé práce a autor podrobně rozebírá jednotlivé části aplikací a popisuje svůj vlastní přínos. Po stručné
kapitole, která se zabývá implementací následuje část s experimenty. V této části autor vyhodnocuje přesnost
kalibrace a implementuje úpravy, které vyplynuly z testování. Dále autor vyhodnocuje i uživatelskou přívětivost
implementované hry a také navržené způsoby ovládání.

5. Formální úprava technické zprávy 85 b. (B)
 Technická zpráva je z typografického hlediska na dobré úrovni. Jen ojediněle lze narazit na přetečení textu přes

okraj a drobné překlepy, které však nebrání v čitelnosti.
6. Práce s literaturou 80 b. (B)
 Autor zvolil relevantní literaturu a vhodně se na ní odkazuje. Množství použité literatury je mírně nadprůměrné.

Oceňuji také, že méně důležité odkazy jsou řešeny pomocí poznámek pod čarou. U některých převzatých
obrázků však není uveden zdroj.

7. Realizační výstup 95 b. (A)
 Výstupem práce je počítačová hra, která je ovládána pomocí pohybu rukou. Jsou implementovány dva způsoby

ovládání, přičemž si uživatel může vybrat ten způsob, který mu více vyhovuje. Součástí hry je i krátký tutorial.
Dalším výstupem této práce je i aplikace umožňující kalibraci projektoru a senzoru Leap Motion. Vyhodnocení se
zaměřuje zejména na přesnost kalibrace, uživatelskou přívětivost hry a porovnání implementovaných způsobů
ovládání.

8. Využitelnost výsledků
 Jedná se o práci kompilačního charakteru. Obě implementované aplikace jsou prakticky využitelné.
9. Otázky k obhajobě
 * Jakým způsobem jste vypočetl hodnoty matice interních parametrů projektoru?
10. Souhrnné hodnocení 90 b. výborně (A)
 Práce se zabývá návrhem a implementací počítačové hry ovládané pomocí pohybu rukou. Jako druhotným

výstupem této práce je i aplikace pro kalibraci Leap Motionu a projektoru. Implementační výstup i technická
zpráva jsou na velmi dobré úrovni. Oceňuju také autorovu účast na konferenci Excel@FIT a navrhuji hodnocení
stupňem A.
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