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1. Náročnost zadání obtížnější zadání
 Zadání vyžaduje obeznámení se s pokročilejšími technologiemi pro streamování video dat a pro komunikaci v

distribuované webové aplikaci, které jsou nad rámec běžných znalostí bakalářského studijního programu.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 
4. Prezentační úroveň předložené práce 75 b. (C)
 Zpráva má velmi dobrou logickou strukturu, text navazuje a je srozumitelný. Autor v návrhu a v popisu

implementace představí použité technologie, pomocí kterých části řešení komunikují, ale již nejde do důležitých
detailů (např. sdílené datové struktury, logika a řízení různých částí systému apod.). Také není z textu zřejmé,
které obrazové funkce jsou implementovány, jaké mají parametry, jakým způsobem se kombinují atd. Kombinace
komunikačních protokolů a funkčních bloků v obr. 4.2 není moc logická.

5. Formální úprava technické zprávy 90 b. (A)
 Práce má vynikající typografickou úroveň, je psána velmi dobrou angličtinou a je téměř bez chyb.
6. Práce s literaturou 90 b. (A)
 Výběr studijních pramenů je relevantní k řešené úloze, literatura je dobře využita a citována dle zvyklostí.
7. Realizační výstup 90 b. (A)
 Realizace navrženého systému vyžaduje integraci několika částí s různou funkčností a různým komunikačním

rozhraním. Programové řešení je velmi kvalitní, zdrojové kódy všech částí jsou komentovány a logicky
strukturovány a uspořádány. 

8. Využitelnost výsledků
 Práce řeší řadu netriviálních technických problémů a přináší funkční architekturu pro zpracování obrazů

streamovaného videa v reálném čase. Koncept i realizace jsou funkční a po drobných úpravách dobře využitelné
v praxi.

9. Otázky k obhajobě
 Jakým způsobem a v jakém pořadí jsou obrazové filtry aplikovány?

Jak se ukládá nastavení filtrů pro daný video-stream?
Jak je navržené řešení škálovatelné?

10. Souhrnné hodnocení 92 b. výborně (A)
 Pan Ivančo navrhl systém pro aplikaci vybraných obrazových filtrů v reálném čase na video data streamované z

kamery. Navržené klient-server řešení realizoval pomocí vhodně vybraných technologií, včetně návrhu a
realizace uživatelského rozhraní pro nastavení obrazových filtrů. Při realizaci dobře vyřešil řadu technických
problémů a výsledná aplikace je kvalitní a funkční.

 

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

 

V Brně dne: 31. května 2018
  .................................
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