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1. Náročnost zadání obtížnější zadání
 Zadání vyžaduje studium problematiky promítaných uživatelských rozhraní a způsobů kalibrace projektorů a

kamer, které nejsou v osnovách magisterského 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 6 kapitol včetně úvodu a závěru, které na sebe logicky navazují. Technická zpráva má

typickou strukturu obsahující teoretickou část, nárvh, implementaci a testování.

Teoretická část se zaměřuje na problematiku deskových her, uživatelských rozhraní, kalibraci kamery a
zpracování obrazových dat. Rozsahy jednotlivých podkapitol jsou dostatečné, snad jen podkapitola o deskových
hrách mohla být trochu delší.

V části zabývající se návrhem autor nejprve definuje řešený problém a poté představuje jednotlivé části jeho
řešení od konstrukce sestavy, přes kalibraci Kinectu a projektoru až po samotnou deskovou hru. V této části by
bylo vhodné nahradit tabulky 3.1 - 3.3, které popisují stavy aplikace a přechody mezi stavy, diagramem.

Kapitola o implementaci popisuje konstrukci sestavy a především se zaměřuje na jednotlivé části aplikace a
jejich realizaci v prostředí ROSu. Poslední kapitola praktické části se věnuje vyhodnocení implementovaného
uživatelského rozhraní pomocí uživatelských testů.

Celkově je prezentační úroveň technické zprávy na velmi dobré úrovni.

5. Formální úprava technické zprávy 80 b. (B)
 Formální úprava práce je na dobré úrovni. Často se však stává, že nevhodným vysázením obrázků zůstane část

stránky prázdná (např. str. 8, 22, 30, 31, 41, ...). Jazyková stránka práce je v pořádku.
6. Práce s literaturou 80 b. (B)
 Autor použil celkem 25 zdrojů, které jsou relevantní k tématu práce a na které se vhodně odkazuje. Citační

norma však nebyla úplně dodržena - např. v seznamu literatury jsou jména autorů uvedena velkými písmeny,
kromě autorů zdrojů 10 a 11.

7. Realizační výstup 95 b. (A)
 Hlavním výstupem práce je výuková desková hra využívající principy promítaných uživatelských rozhraní a TUI.

Druhotným výstupem je potom aplikace umožňující kalibraci Kinectu a projektoru a samotná sestava, která je v
současnosti používaná v robotické laboratoři. Vyhodnocení probíhalo formou uživatelských testů a bylo zaměřeno
na jednotlivé aspekty rozhraní a na hru samotnou. Autor používá knihovny a aplikace třetích stran v souladu s
jejich licencí.

8. Využitelnost výsledků
 Jedná se o práci kompilačního charakteru, která však přináší zajímavé poznatky, které se dají použít pro tvorbu

podobých rozšířených deskových her. Kalibrační aplikace i sestava se už v praxi používají.
9. Otázky k obhajobě
 -
10. Souhrnné hodnocení 90 b. výborně (A)
 Práce se zabývá návrhem a implementací deskové hry na interaktivním stole. Výstupem práce je kromě samotné

výukové hry i sestava pro upevnění Kinectu a projektoru a kalibrační aplikace. Celkově se jedná o velmi
povedenou práci, jejíž výsledky lze využít v praxi. Navrhuji hodnocení stupněm A.

 

                                         1 / 2



Vysoké učení technické v Brně
Fakulta informačních technologií
Prohlášení: Uděluji VUT v Brně souhlas ke zveřejnění tohoto posudku v listinné i elektronické formě.

 

V Brně dne: 7. června 2016
  .................................
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