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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 Jedná se o standardní zadání - vytvořit aplikaci pro mobilní telefon.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 
4. Prezentační úroveň předložené práce 75 b. (C)
 Svojí strukturou a obsahem je textová zpráva průměrná.

Oceňuji, že pokrývá téměř všechna potřebná témata a neobsahuje vatu.
Ve zprávě mi chybí podrobnější vyhodnocení vytvořených algoritmů a aplikace. Zajímalo by mě, jak jsou
algoritmy rychlé, bylo by dobré ukázat větší počet různých snímků, nalézt a diskutovat případy kompozic, na
které je aplikace dobře použitelná a naopak takových, kde nedává dobré výsledky.
Text je poněkud nepřesný když přijde na výklad exaktních věcí (hranové filtry, redukce početu barev).

5. Formální úprava technické zprávy 70 b. (C)
 Textová zpráva je sepsána a vysázena poměrně dobře, dá se rozumně číst.

Vyskytují se ne úplně vzácné typografické chyby (notoricky chybějící mezera před levou závorkou, odkazování na
číslované objekty textu pouze číslem, bez udání, zda se jedná o sekci nebo obrázek).
Text obsahuje také řadu jazykových chyb - mnoho ve shodě koncovek ve středním rodě, často chybějící čárky
mezi větami, občas věta začínající nevhodně spojkou, atp.

6. Práce s literaturou 75 b. (C)
 Práce s literaturou je průměrná. U řešeného zadání je adekvátní, že nejsou referencovány ve velkém počtu

vědecké články. Řešitel vhodně vyšel z analýzy existujících aplikací. Použité algoritmy jsou spíše triviální a v
literatuře by jistě byly k nalezení pokročilejší přístupy.

7. Realizační výstup 65 b. (D)
 Výsledkem je aplikace pro Android, která řeší zadání.

Je škoda, že autor navrhl dva poměrně jednoduché filtry (detekce hran Sobelovým operátorem, redukce počtu
barev) a nešel dále. Jednou vytvořená infrastruktura aplikace volá po experimentování s větším počtem filtrů,
které už jsou několikařádkové shadery a experimentování s množstvím možností a výběr několika atraktivních
pro zařazení do aplikace už by nepředstavovaly tak velkou práci navíc.
Oceňuji, že řešitel zveřejnil aplikaci na Google Play. Zřejmě ale ne dostatečně testoval její spolehlivost. Na mém
zařízení (HTC One M8) je obraz deformovaný (špatně spočtená projekční matice) a ovládací prvky jsou
vykresleny nesprávně (část sliderů chybí, popisky v tlačítkách mají pouze dvě písmenka).
Použité slidery by zasloužily vysvětlující popisek nebo ikonu. Celkově je UX aplikace "hodně základní".

8. Využitelnost výsledků
 Výsledkem je aplikace zveřejněná na Google Play, jejíž UX a schopnosti ovšem nejsou úžasné, takže (bez

znatelných úprav) nelze čekat větší oblibu uživatelů.
9. Otázky k obhajobě
 Transformační matice v OpenGL jsou zřejmě nastaveny špatně (obraz je deformovaný). V čem je chyba?

Proč používáte perspektivní projekci, když se jedná o typické 2D zpracování?
10. Souhrnné hodnocení 70 b. dobře (C)
 Řešitel naplnil zadání a výslednou aplikaci dotáhl do zveřejnění na Google Play.

Aplikace nemá propracované UI a UX a ještě by potřebovala více práce, aby byla konkurenceschopná a
uživatelsky lákavá. Očekával bych experimentování s větším počtem různých filtrů, jejich vyhodnocení (rychlost,
vhodnost na různé scény, ...) a zařazení vybraných z nich do aplikace.
Textová zpráva je průměrná - po formální i obsahové stránce.
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