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1. Náročnost zadání obtížnější zadání
 Jedná se o implementační práci. Rozsah tématu vyžaduje nastudování a využití různorodé sady softwarových

komponent, jazyků a technologií. Streamování videa přes internet je náročné téma a všechny dostupné
technologie mají zásadní nedostatky.
Předpokládám, že se student při řešení musel potýkat s velkým množstvím drobností, které nemusí být z
technické zprávy patrné.

2. Splnění požadavků zadání zadání splněno s drobnými výhradami
 Student měl prostudovat možnosti streamování videa, ale v celé technické zprávě se zabývá pouze

WebRTC. Není zřejmé jestli nastudoval i jiné technologie a proč vybral právě WebRTC.

Student měl vyhodnotit uživatelskou přívětivost na větším počtu uživatelů, ale v práci jsem nenašel žádné
uživatelské testy. Testuje se pouze chování aplikace pro streamy různých parametrů.

3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Práce je psaná anglicky a je obvyklého rozsahu.
4. Prezentační úroveň předložené práce 75 b. (C)
 Práce je logicky strukturovaná, kapitoly popisují relativně nezávislé části, ale práce je náročnější na čtení a

pochopení.
V teoretické části jsou probrány použité technologie, ovšem velmi letmo. Domnívám se, že je to z důvodu jejich
množství. Chybí popis jiných technologií, porovnání vlastnosti, nebo důvody pro výběr.
V implementační části jsou zbytečně rozepsány nepodstatné a mnohdy triviální detaily na úkor návrhu
architektury, respektive důvodů pro tento konktétní návrh. Snižuje to čitelnost.

5. Formální úprava technické zprávy 95 b. (A)
 Práce je psaná anglicky, na velmi dobré úrovni. Nenašel jsem typografické chyby a práce na mě působí velmi

profesionálním dojmem.

6. Práce s literaturou 65 b. (D)
 Výběr literatury odpovídá implementačnímu zaměření práce. Některé obrázky působí na první pohled jako

převzaté bez uvedení zdroje, ale jsou pouze ve velmi podobném stylu.
Za velmi nešťastný považuji reference na většinu online zdrojů. Pokud služba tinyurl přestane fungovat, pak
bude mít budoucí čtenář této práce značné problémy najít původní zdroj.

7. Realizační výstup 90 b. (A)
 Vytvořený software pracuje dle zadání. Vzhledem k nehotové specifikaci WebRTC a různorodosti problémů při

streamování videa a se jedná jednoznačně o úspěch.
Je škoda že práce neobsahuje uživatelské testy vytvořené aplikace.

8. Využitelnost výsledků
 Jedná se o implementační práci. Vzhledem k vlastnostem konkurenčních aplikací pro OS Android, je vytvořená

aplikace jednoznačně využitelná v praxi.
9. Otázky k obhajobě
 Nechal jste ohodnotit uživatelskou přívětivost vytvořené aplikace někým mimo IT? Jak ji hodnotil?

Zvažoval jste využití i jiné technologie než WebRTC? Proč jste použil právě WebRTC?
10. Souhrnné hodnocení 85 b. velmi dobře (B)
 Student navrhl a implementoval zajímavý software. Práce spojuje velké množství technologií, což samo o sobě

přispívá k obtížnosti. Technická zpráva je psaná anglicky. Působí velmi profesionálně. Zpráva se bohužel špatně
čte, protože silně kolísá úroveň detailů, které popisuje.
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