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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 Zadání práce bylo průměrně obtížné. Je však třeba říci, že řešení práce muselo být poměrně pracné, protože od

studenta vyžadovalo jak zvládnutí tvorby mobilní aplikace, tak i znalosti z oblasti zpracování obrazu a geometrie.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Zadání diplomové práce bylo splněno a student vtvořil aplikaci, která je  funkční a je k dispozici ke stažení na

GooglePlay pro platformu Android.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Rozsah práce je v obvyklém rozmezí s cca 31 normostranami textu (plus obrázky).
4. Prezentační úroveň předložené práce 80 b. (B)
 Práce má velmi dobrou prezentační úroveň. Členění do kapitol je logické a srozumitelné. Student zařadil na

začátek práce kapitolu zaměřenou na motivaci práce, což je sice neobvyklé, ale čtenáři to, v tomto případě,
pomůže lépe pochopit autorský záměr. Vytknout práci ale lze to, že shrnutí současného stavu je příliš stručné a
že práce neobsahuje mnoho informací o geometrii a/nebo reprezentaci a zpracování obrazu počítačem.

5. Formální úprava technické zprávy 90 b. (A)
 Po formální stránce je práce zpracována velmi dobře. Po typografické stránce projektu nelze vytknout téměř nic,

snad až na dost zbytečné využití nadpisů 3. úrovně ve 2. kapitole.
6. Práce s literaturou 70 b. (C)
 Student v práci cituje poměrně málo pramenů, z nichž některé jsou "tradiční" a část je "online". Citace, bohužel,

nejsou příliš úplné a většinou jsou to citace "technologických" pramenů a jen dva prameny se týkají "re-
fotografie".

7. Realizační výstup 75 b. (C)
 Je zřejmé, že aplikace, která je výsledkem projektu, je funkční, ale není zdaleka dokonalá její využití v praxi je

závislé na dopracování aplikace v budoucnu. Aplikace "spolupracuje" s webovou aplikací jiného studenta. 
8. Využitelnost výsledků
 Výsledky práce jsou potenciálně využitelné. V současné formě se reálné využití nedá předpokládat.
9. Otázky k obhajobě
 Na straně 9 až 11 popisujete možnosti tvorby aplikací pro další platformy (multiplatformní tvorbu). Jak

složité by bylo aplikaci přepracovat například pro iOS nebo Windows Mobile?
Jak aplikace navádí uživatele na "místo expozice" a jak je navádění přesné?

10. Souhrnné hodnocení 75 b. dobře (C)
 Celkově se jedná o dobrou práci. Student měl (a možná stále má) ambiciózní plány, což je chvályhodné. Aplikaci

však, jak je zřejmé, v současné podobě není možné považovat za "definitivní" a je třeba ji zdokonalit, aby byla
reálně použitelná v praxi.

 

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

 

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

podpis
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