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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno s podstatným rozšířením
 Zadání bylo splněno. Student dokonce zadání podstatně rozšířil:Bod 2) Student měl dle zadání vytvořit

přehledovou studii nositelných zařízení pro podstatnou část trhu. Tuto studii však rozšířil a popsal všechna
obvyklá a dokonce některá méně obvyklá/dostupná zařízení. Přehled obsahuje přes 70 typů nositelných
zařízení.Bod 3) Pro vybrané nositelné zařízení měl student vytvořit aplikaci. Opět zadání rozšířil a vytvořil i
aplikaci pro mobilní zařízení, která ve spolupráci s aplikací v nositelném zařízení tvoří velmi dobře použitelný
celek pro sledování sportovní aktivity.

3. Rozsah technické zprávy přesahuje obvyklé rozmezí
 Rozsah práce přesahuje obvyklé rozmezí. Je to dáno zejména pečlivou studií nositelných zařízení na trhu, která

zabírá zhruba polovinu rozsahu práce.
4. Prezentační úroveň předložené práce 80 b. (B)
 Technická zpráva je převážně dobře strukturovaná, text má logickou stavbu a vysvětluje pojmy od obecnějších

ke konkrétnějším. Na některých místech však zpráva dopředu očekává znalost v textu nedefinovaných pojmů -
zejména v kapitole 3, která popisuje SDK/API jednotlivých platforem. Tato kapitola pak může být pro čtenáře,
který se neorientuje v mobilních technologiích, hůře pochopitelná.

5. Formální úprava technické zprávy 90 b. (A)
 Formální úprava technické zprávy je na dobré úrovni, k čemuž přispělo i využití typografického systému latex.
6. Práce s literaturou 95 b. (A)
 Počet zdrojů práce je nadprůměrný a odpovídá spíše diplomové práci. Je však adekvátní rozsahu práce, jelikož

se jednalo o přehledovou studii. Student dostatečně rozlišil vlastní části textu od částí převzatých.
7. Realizační výstup 95 b. (A)
 Práce má tři realizační výstupy:1) Přehledová studie - Velmi rozsáhlá studie nositelných zařízení. Obsahuje přes

70 typů zařízení. Čtenář získá základní přehled o typech, možnostech a využitelnosti jednotlivých produktů na
trhu.2) Aplikace pro chytré hodinky - Demonstrační aplikace pro měření sportovní aktivity pro Android Wear.
Slouží k monitorování běhu, jízdy na kole, dřepů a "jumping jacks".3) Aplikace pro chytrý telefon - Aplikace pro
Android spolupracující s aplikací pro chytré hodinky. Umí se synchronizovat s chytrými hodinkami, zobrazovat
přehledně data a uchovávat je. Poskytuje také hodinkám GPS pro šetření baterie.

8. Využitelnost výsledků
 Aplikace pro chytré hodinky a chytrý telefon poskytují sportovci data online přímo při cvičení, a to v jednoduché a

přehledné formě. Odlišují se tak od konkurenčních aplikací, což je velký přínos těchto aplikací. Obě aplikace jsou
také umístěny na portál GooglePlay.Práce má potenciál pro další rozvoj například ve formě diplomové práce. Jak
již student navrhl, může se soustředit na synchronizaci dat do cloudu Google Fit a také na rozpoznání dalších
typů cvičení.

9. Otázky k obhajobě
 1) Proč u jednotlivých zařízení v přehledové studii neuvádíte i cenu? Při výběru zařízení je to jistě jeden z

podstatných parametrů.2) Nejprve jste pracoval s hodinkami Microsoft Band 2 a poté s Motorola Moto 360 sport.
Jaké hodinky/systém byste si vybral pro další projekt a proč?

10. Souhrnné hodnocení 90 b. výborně (A)
 Předložená bakalářská práce je vysoce nadprůměrná a to především díky rozsáhlé přehledové studii a oběma

aplikacím. Student práci velmi dobře zpracoval a z výsledků je evidentní, že do zadané problematiky pronikl.
Vzhledem k výše popsanému navrhuji hodnocení stupněm A - výborně.

 

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