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1. Splnění požadavků zadání.
Zadání práce hodnotím jako dosti náročné. V bakalářském stupni nejsou odpovídající témata
probírána. Posluchač se musel se vším seznámit sám, přičemž se jedná o partie, které lze považovat
za nikoli jednoduché. Zadání práce hodnotím jako splněné.

2. Hodnocení formální stránky závěrečné práce.
Kapitoly 1 až 6 považuji za kapitoly průpravné (samozřejmě ale související se samotným řešením).
Diplomantem realizované řešení je popisováno v kapitole 7, zejména v podkapitolách 7.3 a dalších.
Popis posluchačem zvoleného řešení mohl být proveden s poněkud větším nadhledem a i poněkud
rozsáhleji. Místy na mne popis působil spíše jako seznam různých detailů; pro pochopení celku jsem
se nevyhnul nahlížení do originálního článku [14] a článků souvisejících. Očekával bych, že u práce
tohoto typu to nebude zapotřebí. V průpravné části mohla být podrobněji zpracována podkapitola 6.3
popisující ARKit pro iOS (má jen čtyři řádky). Čtenář by si tak mohl učinit lepší představu, s jakými
již hotovými nástroji mohl posluchač pracovat a co musel vytvořit sám (prosím o upřesnění během
obhajoby). Experimentální část práce mohla být obsáhlejší (a tedy i přesvědčivější), a to zejména s
přihlédnutím k náročnosti vytvoření předloženého softwarového díla, které by tak bylo lépe
prezentováno. Práce je napsána anglicky; jazyk práce si dovolím označit za dobrý. Formální úprava
má obvyklou a vyhovující úroveň.

3. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
Cílem práce bylo vytvořit program. S ohledem na cílové prostředí, které posluchač zvolil (iOS), jsem
neměl možnost program prakticky vyzkoušet. S přihlédnutím k obsahu kapitoly 7.9 věřím, že je
funkční. Nemožnost vyzkoušet program prakticky jsem se pokusil kompenzovat alespoň zběžnou
prohlídkou předložených zdrojových textů. S přihlédnutím k faktu, že jejich objem je nikoli malý,
přivítal bych někde jejich seznam a stručné vysvětlení, co lze kde nalézt. Posluchač rovněž mohl
explicitně vyznačit, zda je autorem všech předložených zdrojových souborů (očekávám upřesnění u
obhajoby). Deklarace obsahu a autorství by nebyla na škodu ve formě alespoň velmi stručného
komentáře na začátku každého souboru. Při prohlídce jsem náhodně nalezl některé funkce naznačující
činnosti, které nejsou blíže popsány v textové části práce nebo je v práci dokonce naznačeno (byť v
obecné části), že se snad ani neprovádí (např. undistortImage). Celkově ovšem musím říci, že
inspekce zdrojových souborů ve mne zanechává dojem, že je posluchač zkušeným programátorem.

4. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Práce implementuje známou metodu, jak zadání předpokládalo.

5. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Výběr studijních pramenů je zcela vyhovující.

6. Otázky k obhajobě.
Předpokládám, že se posluchač vyjádří k připomínkám uvedeným výše.

7. Souhrnné hodnocení.
S přihlédnutím k faktu, že se jedná o práci bakalářskou, považuji práci za náročnou. Volbou
náročného zadání posluchač prokazuje své zapálení pro obor a pro téma. Práci proto hodnotím, jak je
uvedeno níže; během obhajoby ale prosím o upřesnění, jak plyne z mých připomínek uvedených
dříve.
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