
Vysoké učení technické v Brně
Fakulta informačních technologií

Posudek oponenta bakalářské práce
Student: Helešicová Aneta
Téma: Desková hra v rozšířené realitě na dotykovém stole (id 21273)
Oponent: Hradiš Michal, Ing., Ph.D., UPGM FIT VUT
1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 
4. Prezentační úroveň předložené práce 82 b. (B)
 Text práce je sice méně technický a mohl by v několika případech využít schémata, algoritmy nebo diagramy, ale

celkově je pochopitelný, smysluplný a dobře se čte. Dokonce velmi obecný úvod v Kapitole 2 mě tentokrát
nevadil, protože je čtivý a informativní.

5. Formální úprava technické zprávy 85 b. (B)
 Text je napsán kvalitně a obsahuje jen málo drobných typografických nedostatků (například kód na straně 13,

rastrový obrázek 2.10.
6. Práce s literaturou 75 b. (C)
 Práce odkazuje 13 zdrojů, mezy kterými jsou i kvalitní publikace. V práci jsou ale tyto publikace využity spíše v

shrnutí základů AR a UI, než by byly přímo využity v návrhu aplikace. Některá místa v textu vybízí k dosazení
dalších referencí a reference jsou uváděny zpravidla na konci odstavců.

7. Realizační výstup 85 b. (B)
 Studentka vytvořila funkční verzi deskové hry pro ARTable. Smysluplně vybrala prvky hry vhodné pro začlenění

do aplikace. Výsledkem je hratelná aplikace, kterou otestovala s uživateli a podle poskytnuté zpětné vazby ji
upravila.

8. Využitelnost výsledků
 Výsledek je využitelný například jako demo. Není pevně propojený s dotykovým stolem, takže by aplikace mohla

být po úpravách spustitelná i na dotykových obrazovkách.
9. Otázky k obhajobě
 Zamýšlela jste se nad využitím osobních zařízení pro určité prvky UI? (mobilní telefony, tablety)

Jak hodnotíte vlastnosti ROS vzhledem k vaší aplikaci?
10. Souhrnné hodnocení 83 b. velmi dobře (B)
 Studentka prokázala schopnost analyzovat problém, zvolit praktické řešení a technicky ho realizovat. Výsledná

aplikace je použitelná a může být dále využita. Kladně hodnotím i úpravu textu práce a jazykovou úroveň.

 

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

 

V Brně dne: 1. června 2018
  .................................

podpis
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