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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 69 b. (D)
 Prezentační úroveň technické zprávy je mírně podprůměrná. Už v obsahu jsou navzdory pokynům uvedeny i

podkapitoly třetí úrovně. Práce je rozdělena do 6 kapitol včetně úvodu a závěru. Teoretická část práce je tvořena
jednou kapitolou, která se zaměřuje na popis tří různých věcí a má poměrně slabou logickou strukturu. Vhodnější
by bylo tuto kapitolu rozdělit a věnovat se zvlášť senzorům, herním enginům a mapování obrazu. Část pro
mapování obrazu by také bylo vhodné rozšířít o popis principu kalibrace kamery a projektoru. Zbývající část
práce už je strukturovaná lépe. V kapitole věnující se návrhu autor postupně popisuje proces, který vedl k
vytvoření vlastní sestavy, způsobu kalibrace a testovacích her. Podkapitolu o omezeních Leap Motionu by bylo
vhodnějsí přesunout do teoretické části. V předposlední kapitole, která se věnuje testování by bylo dobré lépe
popsat postup při vyhodnocení přesnosti kalibrace a formálněji popsat použitou metriku. Pro zobrazení výsledků
dotazníků není potřeba používat dvou různých grafů, které obsahují stejné informace.

5. Formální úprava technické zprávy 69 b. (D)
 Po typografické stránce je práce na dobré úrovni jen zřídka lze narazit na neslabičné slova na konci řádku.

Jazyková stránka práce je horší. V práci je velké množství překlepů, které snižují čitelnost textu.
6. Práce s literaturou 75 b. (C)
 Autor zvolil relevantní literaturu a vhodně se na ní odkazuje jak v textu tak v případě převzatých obrázků.

Množství použité literatury je nadprůměrné, většinou se však ale jedná o odkazy ne webovou dokumentaci, které
by bylo vhodnější řešit pomocí poznámky pod čarou.

7. Realizační výstup 99 b. (A)
 Nejsilnější částí této práce je její realizační výstup. Autor věnoval hodně práce jak návrhu rozmístění jednotlivých

komponent sestavy tak i návrhu samotných herních aplikací. Hodně práce bylo také věnováno samotné
implementaci a průběžnému testování, které dotvářelo konečnou podobu sestavy a aplikací. Výsledkem práce je
sestava projektoru a Leap Motionu a dvě herní aplikace ovládané pohybem rukou. Herní objekty a zvuky, které
autor sám nevytvořil použil v souladu s jejich licenčními podmínkami.

8. Využitelnost výsledků
 Jedná se o práci kompilačního charakteru, která však přináší zajímavé poznatky o možnostech vzájemného

umístění projektoru a senzoru Leap Motion. Obě implementované aplikace jsou prakticky využitelné.
9. Otázky k obhajobě
 * Jaká je velikost promítaného obrazu a interakční plochy?
10. Souhrnné hodnocení 80 b. velmi dobře (B)
 Práce se zabývá návrhem a implementací počítačových her ovládaných pomocí pohybu rukou. Podstatná část

práce je také věnována návrhu sestavy projektoru a Leap Motionu. Realizační výstup je na velmi dobré úrovni.
Úroveň práce však mírně snižuje technická zpráva. Celkově navrhuji hodnocení stupňem B.
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