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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Zadání splněno ve všech bodech.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 
4. Prezentační úroveň předložené práce 85 b. (B)
 Některé kapitoly by bylo dobré více rozčlenit pro jednodušší čtení. Jinak je ale práce čitelná a pochopitelná na

první přečtení. Kapitoly dobře navazují.
5. Formální úprava technické zprávy 90 b. (A)
 Práce je po formální a jazykové stránce na dobré úrovni. Nepostřehl jsem žádné typografické chyby.
6. Práce s literaturou 95 b. (A)
 Seznam literatury obsahuje převážně reference na VR technolige a na online články. Řadu referencí by šlo

vypustit, protoře se jedná spíše o produkt nebo web výrobce než literární zdroj. Vše je ale v textu řádně
ocitované.

7. Realizační výstup 95 b. (A)
 Jádrem práce je tvorba sady modelů pro VR aplikaci. Tato sada je pak využita v demonstrační aplikaci, která má

podobu střelnice-cvičiště. Student zvládl navrhnout a využít modely tak, že jsou přirozené, nejeví se jako
nereálné a člověk má pocit, že je opravdu drží v ruce. Samotné modely jsou velmi kvalitní a dobře navržené.

Demoaplikace pak integruje tyto modely do interaktivní střelnice, ve které má uživatel volnost v použití zbraní a
výběru cílů. Není zde žádný cíl nebo skóre, ale jde o volný mód kde se člověk může "vyblbnout". Aplikace je
zábavná a dobře odladěná, jedná se o velmi příjemný VR zážitek.

8. Využitelnost výsledků
 Vytvořené modely by šlo umístít do některého z online obchodů (Unity store, UE marketplace, ...). Hlavně katana

a raketová pistol jsou velmi povedené a kvalitní modely.
9. Otázky k obhajobě
 -
10. Souhrnné hodnocení 90 b. výborně (A)
 V textové části student vyčerpávajícím způsobem popisuje historii VR technologií až po současnost. Poté se

zabýva způsoby reprezentace modelů a požadavky na modely pro VR. Samotné vytvořené modely jsou velmi
kvalitná a interakce s nimi ve VR je zábavná. Velmi pěkná práce, navrhuji A (90 bodů).

 

Prohlášení: Uděluji VUT v Brně souhlas ke zveřejnění tohoto posudku v listinné i elektronické formě.

 

V Brně dne: 8. června 2017
  .................................
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