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1. Náročnost zadání obtížnější zadání
 Zadání vyžaduje studium metod počítačového vidění, 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 90 b. (A)
 Práce je členěna do 10 kapitol včetně úvodu a závěru. Tyto kapitoly na sebe dobře navazují a mají velmi dobrou

logickou strukturu.

Teoretická část se zabývá problematikou zpracování obrazu a uživatelskými rozhraními, přičemž nechybí ani
přehled relevantních prací. Nechybí ani rozebrání problematiky kalibrace kamery a projektoru a pravidel hry Mlýn,
kterou si autor vybral pro implementaci.

Praktická část obsahuje popis návrhu, implementace a testování uživatelského rozhraní. V návrhu autor vhodně
využívá vývojových diagramů pro popsání činnosti jednotlivých částí aplikace. V implementační části je uveden
zjednodušený diagram tříd a popis použití knihovny OpenCV pro detekci rukou a kalibraci kamery s projektorem.
Testování se zaměřuje na vyhodnocení přesnosti kalibrace, zpoždění aplikace a spolehlivost detekce rukou.
Chybí snad jen posouzení hry z pohledu uživatelů.

5. Formální úprava technické zprávy 90 b. (A)
 Po typografické i jazykové stránce je práce na velmi dobré úrovni. Jen zřídka lze narazit na nevhodně

formulované věty nebo překlepy.
6. Práce s literaturou 85 b. (B)
 Autor použil naprůměrné množství relevantní literatury na kterou se vhodně odkazuje v textu.
7. Realizační výstup 90 b. (A)
 Výstupem práce je počítačová varianta deskové hry Mlýn, která je ovládána pomocí pohybu rukou. Uživatelské

rozhraní hry je promítané pomocí projektoru. Pro detekci rukou a kalibraci kamery s projektorem autor vhodně
využívá knihovnu OpenCV.

8. Využitelnost výsledků
 Jedná se o práci kompilačního charakteru. Implementovaná hra je v praxi využitelná.
9. Otázky k obhajobě
 -
10. Souhrnné hodnocení 90 b. výborně (A)
 Práce se zabývá návrhem a implementací počítačové varianty deskové hry Mlýn. Rozhraní aplikace je promítané

pomocí projektoru a ovládané pohyby prstů, které jsou snímané kamerou. Pro zpracování obrazu autor vhodně
využívá knihovnu OpenCV.  Technická zpráva i výsledná aplikace jsou na velmi dobré úrovni a proto navrhuji
hodnocení stupňem A.
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