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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 Zadání mohlo být uchopeno různě, ale nakonec realizovaný systém byl průměrně obtížný.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 
4. Prezentační úroveň předložené práce 65 b. (D)
 Struktura práce je v pořádku, ale jednotlivé kapitoly jsou psány více méně obecně. Jelikož se jednalo hlavně o

klasifikaci naměřených dat ze senzorů, které byly patrně nějakým způsobem slučovány, očekával bych, že
tomuto bude věnováno v textu podstatně více místa. Moc konkrétního toho ale v práci není. Výsledky a jejich
testování je shrnuto v jedné tabulce a jak se například měnila naměřená data u jednotlivých uživatelů, nebo jak
se experimentovalo s parametry, se čtenář nedozví. Zde vidím velkou slabinu práce.

5. Formální úprava technické zprávy 72 b. (C)
 Formální úprava by byla celkem přijatelná, text až na pár výjimek je psán čistě, ale co mě velice vadilo bylo

použití některých obrázků. Obrázky 2.5 nebo 3.9 jsou naprosto zbytečné, obrázek 5.2 se hodí spíše na obchodní
propagaci než pro tento typ práce a obrázek 3.11 je obludně veliký. Odkazy na tabulku a obrázek na straně 27
jsou špatně.

6. Práce s literaturou 92 b. (A)
 Student si dal tu práci a prostudoval na tento typ projektu poměrně rozsáhlou literaturu, která byla v práci

zmiňována adekvátně.
7. Realizační výstup 85 b. (B)
 Realizační výstup je funkční.
8. Využitelnost výsledků
 Senzorické systémy přítomné v zařízeních typu mobilních telefonů, nebo chytrých hodinek, mají řadu využití a

některé z nich byly předmětem i této práce. Na jejím základě by bylo možné vytvořit řadu užitečných aplikací, ale
mám za to, že stejné nebo podobné aplikace jsou dnes implementovány ve větším počtu.

9. Otázky k obhajobě
 Setkal jste se s aplikací, která by měla podobnou funkčnost jako ta Vaše?

Jak se lišila úspěšnost klasifikace pro různé testované osoby?
10. Souhrnné hodnocení 75 b. dobře (C)
 Aplikace je na dobré úrovni, ale text není příliš kvalitní. Proto hodnotím práci průměrným stupněm C.

 

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

 

V Brně dne: 2. června 2017
  .................................
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