
Vysoké učení technické v Brně
Fakulta informačních technologií

Posudek oponenta bakalářské práce
Student: Bačovčin Juraj
Téma: Rozšířená realita pro deskové hry (id 21126)
Oponent: Kapinus Michal, Ing., UPGM FIT VUT
1. Náročnost zadání obtížnější zadání
 Zadání práce hodnotím jako obtížnější, neboť student musel nastudovat problematiku rozšířené reality a práce s

ní v prostředí ROS a ARTable.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 
4. Prezentační úroveň předložené práce 80 b. (B)
 Práce má dobrou strukturu, jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují a jsou rozsahem i obsahem adekvátní

danému tématu. Pouze v teoretické části mi schází hlubší náhled do problematiky testování GUI a UX, v kapitole
implementace zase autor občas zabíhá do až zbytečných podrobností, kde popisuje téměř každou třídu a metodu
kterou vytvořil. Vyzdvihl bych naopak velmi pěkně zpracovaný návrh aplikace, který vychází z teoretických
znalostí popsaných v kapitole 2.

5. Formální úprava technické zprávy 85 b. (B)
 Práce je psaná ve slovenštině, takže jazykovou stránku textu nejsem schopen ohodnotit. Po typografické stránce

bych vytkl pouze jednopísmenné předložky a spojky na koncích řádků.
6. Práce s literaturou 85 b. (B)
 Autor nastudoval dostatečné množství relevantní literatury a získané znalosti přehledně prezentoval v teoretické

kapitole.
7. Realizační výstup 90 b. (A)
 Pan Bačovčin vytvořil kvalitní implementaci deskové hry Záchranáři v prostředí interaktivního stolu ARTable.

Jeho řešení obsahuje přehledné a dobře vypadající rozhraní, které vykazuje vysokou hratelnost a dobře využívá
možností interaktivního stolu. Hra je ovládaná pomocí dotykové vrstvy na stole, okolo kterého se mohou hráči
volně pohybovat. Umožňuje tak podobný herní zážitek jako u originální deskové hry, bez nutnosti složitého a
zdlouhavého procesu výpočtu pohybu ohně a dalších parametrů hry, které musí hráči v originální hře provádět
ručně. Zdrojový kód je přehledný a obsahuje dostatečné množství komentářů.

8. Využitelnost výsledků
 Práce vhodně využívá existující součásti interaktivního stolu ARTable a může sloužit jako demonstrace možností

a využití takového systému pro zábavní účely.
9. Otázky k obhajobě
 -
10. Souhrnné hodnocení 90 b. výborně (A)
 Pan Bačovčin vytvořil kvalitní programové řešení umožňující hraní kolaborativní deskové hry Záchranáři na

interaktivním stole, které je nejen zábavné ale i návykové. Svou aplikaci podpořil velmi dobře zpracovanou
technickou zprávou. Z výše uvedených důvodů, a také z důvodu vyšší obtížnosti zadání, navrhuji hodnotit jeho
práci stupněm A.

 

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

 

V Brně dne: 31. května 2018
  .................................
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