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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 Zadání vyžaduje osvojení si technik a konceptů rozšířené reality pro mobilní zařízení podporující iOS, za účelem

vizualizace virtuálních 3D objektů v nepodporovaném formátu. Student tak musel proniknout do frameworků
ARKit a SceneKit, které tyto zařízení využívají pro zobrazování virtuálních objektů v reálné scéně. 

2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 
3. Rozsah technické zprávy splňuje pouze minimální požadavky
 Technická zpráva je svým rozsahem zhruba mezi požadovaným minimem a obvyklým rozmezím. Je v ní

popsáno vše potřebné k pochopení práce.
4. Prezentační úroveň předložené práce 80 b. (B)
 Práce má klasickou strukturu a na sebe dobře navazující kapitoly. Jedinou výtku mám k sekci 2.3 v kapitole 2.

Do této kapitoly, věnující se rozšířené realitě, její historii a využití, je nevhodně vložena sekce analyzující existující
řešení pro vizualizaci 3D objektů. Vhodnější by bylo sekci použít například až v kapitole popisující návrh řešení,
kde by byla tato analýza dostupných řešení relevantnější.

5. Formální úprava technické zprávy 70 b. (C)
 Velice oceňuji, že je technická zpráva psaná v anglickém jazyce. Bohužel se v ní občas vyskytují krkolomné

větné konstrukce, souvětí občas postrádají interpunkci a je použito podivných uvozovek, které nejsou anglické.
Řádky v pár případech přetečou šířku odstavce a na většinu obrázků se autor nikde v textu práce neodkazuje.
Mimo zmíněné připomínky musím ovšem pochválit za pěkné vektorové obrázky grafů a diagramů.

6. Práce s literaturou 75 b. (C)
 Autor využíval kvalitní a relevantní literaturu. Jen bych do literatury nevkládal online zdroje, které byly využity

pouze na převzetí obrázku. V těchto případech by dle mého názoru bylo lepší k ocitování zdroje obrázku využít
například poznámku pod čarou.

7. Realizační výstup 85 b. (B)
 Autor vytvořil funkční aplikaci umožňující vizualizovat animované 3D objekty v rozšířené realitě na zařízeních

iPhone a iPad. Práce navíc řeší převod objektů uložených v nepodporovaném formátu na formát potřebný pro
knihovny SceneKit a ARKit, které jsou esenciální pro korektní vykreslení na daných zařízeních. Vytvořená
aplikace umožňuje uživateli s objekty manipulovat (posun, rotace, scale,..). Jedinou výtku mám k nedostatečně
zpracovanému testování výsledné aplikace (v textu je popsáno velice útle).

8. Využitelnost výsledků
 Výsledná aplikace může být využívána např. ve sféře marketingu za účelem vizualizace nabízených produktů

zákazníkovi přímo v reálném prostředí.
9. Otázky k obhajobě
 -
10. Souhrnné hodnocení 80 b. velmi dobře (B)
 Pan Minárik vytvořil aplikaci umožňující vizualizovat animované objekty nativně nepodporovaného formátu

v rozšířené realitě na mobilních zařízeních. S takto vizualizovanými objekty může uživatel interagovat. Oceňuji, že
bylo výsledné řešení integrováno do společné aplikace vytvořené spoluprácí s panem Jurczykem, který řešil
sdílení objektů a akcí mezi více uživateli. I přes drobné nedostatky technické zprávy hodnotím pana Minárika
stupněm B.

 

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