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1. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Ano, předložená bakalářská práce naplňuje všechny body zadání.

2. Jak hodnotíte předloženou závěrečnou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých částí
práce, případně jejich úplnosti?
Jednotlivé části bakalářské práce na sebe logicky navazují, po obecném úvodu následuje rozsáhlá část
rešeršního charakteru zaměřená na technické a programové prostředky zájmové oblasti bakalářské
práce. Následuje popis praktického řešení a závěrečné zhodnocení dosažených výsledků.

3. Základní zhodnocení závěrečné práce.
Bakalářská práce přináší jednak rešerši v oblasti technických a programových prostředků v oblasti
virtuální reality a jednak praktickou realizaci vybraného modelu. Tento model jsem neměl k
dispozici, podle jeho popisu v bakalářské práci soudím, že i praktická realizace splnila stanovený cíl.

4. Jiné poznatky, kritické připomínky.
V rámci obhajoby bakalářské práce doporučuji, aby se autor zaměřil na:
- definici avatara
- přehled technologií klíčových pro rozvoj zpracovaného tématu
- jaká je výpočetní náročnost zpracovaného modelu
- čím se liší "Programování aplikace v Unity" od modelování

5. Zda a v kterých částech přináší závěrečná práce nové poznatky?
Cílem bakalářské práce nebylo přinést nové poznatky, ale ověřit stávající postupy v zadané konkrétní
aplikační oblasti. V tomto smyslu praktická část práce nové poznatky přináší.

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů?
Studijní prameny uvedené v seznamu použité literatury odpovídají charakteru bakalářské práce.
Autor nevyužil doporučenou odbornou literaturu uvedenou v zadání. Některé citované zdroje nejsou
odkazovány v textu

7. Hodnocení formální stránky.
Práce je zpracována přehledně. Je vidět, že autor pracoval především se zahraničními literárními
zdroji. Jejich převod do češtiny je slabou stranou bakalářské práce. Některé odborné výrazy jsou
přeloženy nesprávně (to control - kontrolovat), některé jsou v různých částech textu překládány
různě, některé jsou někde přeložené, jinde ne (character - postava). V některých případech došlo ke
zkomolení textu (Calr Zeyss) nebo velmi vágní formulaci (malá černá krabička). V kombinaci s
běžnými jazykovými prohřešky a překlepy to mnohdy znesnadňuje porozumění textu. Seznam
zkratek není úplný.

8. Jaký je způsob využití práce?
Práce je dobrým základem pro pokračování v tvorbě hornických modelů a jejich prezentaci v
prostředí virtuální reality - ať již pohlcující nebo rozšířené. Části práce by mohly být publikovány
jako metodika v dané oblasti, toto ale vyžaduje dopracování pod vedením vedoucího bakalářské
práce.

9. Celkové hodnocení práce.
Práci doporučuji k obhajobě.
Hodnotím ji jako velmi dobrou



velmi dobřeCelkové hodnocení:

Ostrava, 13.05.2016 doc. Dr. Ing. Oldřich Kodym


