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1. Náročnost zadání obtížnější zadání
 Zadání vyžaduje studium principů interakce s 3D uživatelským rozhraním ve virtuální realitě, které přesahují

rámec 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 95 b. (A)
 Prezentační úroveň technické zprávy je na velmi dobré úrovni. Práce je členěna do 7 kapitol, které na sebe dobře

navazují. Kapitoly mají logickou strukturu a jsou velmi pečlivě napsané.  Velmi dobře je zpracovaná jak teoretická
část zprávy, která se věnuje problematice 3D UI ve virtuální realitě a jejich vyhodnocení, tak i část popisující
autorův přínos. Velmi dobře je zpracováno i vyhodnocení implementovaného rozhraní, které by bylo vhodné
oddělit od popisu implementace a věnovat mu samostatnou kapitolu. Celkově je práce velmi dobře čitelná a
jednoduše pochopitelná.

5. Formální úprava technické zprávy 85 b. (B)
 Po typografické stránce je technická zpráva také velmi dobrá. Jazykovou stránku práce ovšem kazí velké

množství překlepů.
6. Práce s literaturou 90 b. (A)
 Autor cituje celkem 12 zdrojů. Citované zdroje jsou relevantní a kvalitní.
7. Realizační výstup 95 b. (A)
 Výstupem práce je aplikace umožňující srovnání různých typů interakce s objekty v prostředí virtuální reality.

Celkem jsou implementovány 3 způsoby výběru a manipulace s objekty. Jeden ze způsobů interakce navrhl sám
autor. Implementované způsoby interakce jsou porovnány v rámci experimentů.

8. Využitelnost výsledků
 Jedná se o experimentální práci, která si klade za cíl implementovat a porovnat různé typy interakce ve virtuálním

prostředí. Výstupy této práce lze využít pro výběr vhodného způsobu interakce ve VR aplikacích.
9. Otázky k obhajobě
 -
10. Souhrnné hodnocení 95 b. výborně (A)
 Práce se zabývá interakcí s objekty v prostředí virtuální reality. Výstupem práce je srovnání třech interakčních

technik pro selekci a manipulaci s objekty ve 3D. Implementační výstup i technická zpráva jsou na velmi dobré
úrovni. Celkově navrhuji hodnocení stupňem A.

 

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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