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1. Náročnost zadání obtížnější zadání
 Práce se věnuje rozšířené realitě, což vyžaduje znalosti nad rámec bakalářského studia.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno pouze částečně
 Autor se ve své práci zaměřil na tvorbu editoru 3D scény pro následné využití v aplikacích s rozšířenou realitou.

Tím se odklonil od zadání a body 3., 4. a 5. nejsou řešeny.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Kapitola 4.5 složitě popisuje editační postupy, které by bylo vhodné popsat stručněji.
4. Prezentační úroveň předložené práce 65 b. (D)
 Práce je logicky rozvržená a kapitoly na sebe dobře navazují. Pochopitelnosti technického řešení by pomohlo

např. lépe oddělit matematické výpočty, stavy řízení při editaci apod. od jejich integrace v Unity.
V úvody vlastního návrhu editoru (kap. 4.) by pomohlo lépe popsat uživatelské potřeby, které má aplikace
realizovat a především detailněji rozebrat konkrétní operace editoru. Autor tak nabízí své řešení, aniž by bylo
dobře jasné, které problémy vlastně řeší.
Z textu není zcela jasné, jakým způsobem bude výsledná scéna integrována do potenciálních aplikací rozšířené
reality.

5. Formální úprava technické zprávy 85 b. (B)
 Až na pár nevhodných využití anglických výrazů (např. meš (mesh)) je jazyková úroveň velmi dobrá.

Typograficky je práce velmi zdařilá, jen pozor na kontrast a rozlišení obrázků (např. obrázek 4.1) a jejich čitelnost
(všechny levé náhledy scény v kapitole 4.).

6. Práce s literaturou 50 b. (E)
 Autor se zaměřil na studium velkého množství relevantních článku týkajících se odhadu pozice kamery vůči

scéně vhodných pro rozšířenou realitu. Toto studium se bohužel vůbec nevztahuje k jeho vlastní práci - tvorbě 3D
editoru. Z oblasti návrhu a tvorbu uživatelského rozhraní není uveden jediný studijní zdroj. Uvedené zdroje
popisují většinou složité postupy a koncepty a je málo pravděpodobné, že student všechny články přečetl a nějak
zpracoval. Hodila by se základnější studijní literatura také z oblasti 3D geometrie.
Diskutabilní je obrázek 1.1, který autor asi vytvořil (není citován a není korektní). Bylo by vhodné se do takto
metodického grafu hned nepouštět.

7. Realizační výstup 90 b. (A)
 Implementovaný 3D editor postavený na frameworku Unity je kvalitně realizován, funkční a využitelný. Umožňuje

běžnému uživateli dohledové kamery vytvořit 3D scénu, nastavit pozici kamery ve virtuální scéně tak, aby
odpovídala pozici reálné kamery a výslednou scénu uložit a načíst v nativním editoru Unity. Tam pak může
zkušený uživatel tuto scénu využít k realizaci aplikace rozšířené reality.

8. Využitelnost výsledků
 Vytvořený editor je dle autora využíván výzkumnou skupinou na UPGM. Z řešení není příliš jasné, jaká je

podpora integrace do potenciálních aplikací rozšířené reality pro systém INCAST.
9. Otázky k obhajobě
 Existuje 3D editor scén firmy Google s názvem SketchUp. Jaké možnosti a omezení přináší tato aplikace

pro vaši úlohu?
V textu je často zmíněno řešení pomocí "ray cast" . Co to je? Jak a co to počítá?

10. Souhrnné hodnocení 40 b. nevyhovující (F)
 Pan Tinka nastudoval postupy pro odhad pozice kamery ve scéně vhodných pro rozšířenou realitu. Dále se ale

odklonil od zadání a navrhl a implementoval základní editor 3D scén s využitím frameworku Unity. Realizované
řešení je kvalitní a úspěšně využívané výzkumnou skupinou na UPGM.
Práce bohužel postrádá jakékoliv studium v oblasti tvorby uživatelského rozhraní nebo alespoň základní 3D
geometrie, což jsou pro části představeného řešení nutné studijní předpoklady. Toto se také odráží na
komplikovaném popisu realizace rozhraní.
Hodnocení F odráží nesplnění zadání, jinak by byla celkově výsledná práce dobrá (C).
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