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1. Problematika práce
Práce je zaměřena na využití virtuální reality v průmyslovém prostředí. Zobrazení 3D prostoru tímto
způsobem lze v průmyslovém prostředí označit za inovativní. Zpracování takto zadané práce je
podmíněno samostatným studiem dané problematiky, jejíž odborná i časová náročnost odpovídá
diplomové práci.

2. Dosažené výsledky
V úvodu práce student provedl obsáhlou rešerši současného stavu na poli virtuální a rozšířené reality.
Na základě této, a  možností katedry, student volí software a hardware pro realizaci demo-úlohy.
Student dále popisuje zapojení a zprovoznění herní VR HTC VIVE. Tento popis je však, dle mého
názoru, zbytečně obsáhlý. Jedná se o herní systém, navržený pro laickou veřejnost, s kvalitními
návody od výrobce. Považuji tedy za zbytečné věnovat tolik stran obecnému popisu. Stejný dojem
mám z popisu tvorby programu v softwaru RobotStudio, kdy student popisuje každý dílčí krok,
mnohdy kroky zcela banální (např. "uložit jako"). Věřím že k přesvědčení čtenáře, že student dané
problematice rozumí, by stačil kvalitní výstup.
Dále student popisuje oživení VR a napojení na software robotstudio, z popisu je zřejmé, že se jedná
o plug&play řešení, kdy stačí účet na herním portálu steam.
V závěru práce student prezentuje možnosti přímého učení bodů trajektorie robotu, ovladačem
virtuální reality.

3. Původnost práce
Student pracoval s konkrétním zařízením v laboratoři katedry robotiky, práci tedy lze označit za
původní.

4. Formální náležitosti práce
Struktura práce je logická a je snadné s v ní orientovat. Práce obsahuje menší množství chyb a
překlepů, jinak je však na dobré jazykové úrovni. Počet referencí, na které se student odkazuje, je
dostatečný. Jejich řazení však není postupné.

5. Dotazy na studenta
-  Je podle Vás, na základě dosavadních zkušeností s VR, výhodné využívat tento systém k
   přímému programování robotů v běžných aplikacích?
-  V současné době je v průmyslu VR spíše marketingovým nástrojem, myslíte že se to do
   budoucna změní? jaké změny či vývoj lze podle Vás očekávat?
-  Který z principů (VR / AR) bude dle Vašeho mínění pro průmysl lépe využitelný a proč?

6. Celkové zhodnocení práce
Student splnil zadání, provedl obsáhlou rešerši a zpracoval demonstrační úlohy. Práce je však z větší
části popisná, kdy jsou popisovány základní principy a obecné informace. Co do rozsahu samostatné
tvůrčí činnosti studenta na mne práce působí spíše jako lepší bakalářská práce. Očekával bych, že
výstupy (simulace) budou obsáhlejší a detailnější, resp. že budou na úrovni digitálních dvojčat
pracovišť, o kterých se student v závěru zmiňuje, avšak k dosažení takového stavu by byla třeba další
práce studenta. S ohledem na výše zmíněné skutečnosti doporučuji k obhajobě a hodnotím velmi
dobře.
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