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1. Náročnost zadání obtížnější zadání
 Zadání považuji za obtížnější, neboť je platforma Windows Phone poměrně nová a ještě neexistuje větší

množství příkladů, ze kterých by bylo možné čerpat. Především pak v oblasti streamování videa.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Zadání bylo splněno.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 
4. Prezentační úroveň předložené práce 85 b. (B)
 Práce má logickou strukturu. Kapitoly na sebe vhodně navazuje. Práce se velmi dobře četla a byla dobře

pochopitelná. Ilustrační obrázky velmi zjednodušují pochopení problematiky.
5. Formální úprava technické zprávy 85 b. (B)
 Typografická a jazyková stránka práce je velmi dobrá. Neobsahuje skoro žádné typografické chyby. K

dokonalosti chybí jen nahrazení některých rastrových obrázků vektorovými.
6. Práce s literaturou 85 b. (B)
 Uvedené zdroje jsou relevantní a aktuální, odkazované na vhodných místech v textu. Autor nefabuluje. Nevymýšlí

si vlastní nepodložené závěry. Vše je správně citováno.
7. Realizační výstup 85 b. (B)
 Výsledkem je plně funkční aplikace pro streamování videa z mobilního zařízení. 
8. Využitelnost výsledků
 Aplikace je v současné podobě okamžitě použitelná. Je potřeba ji akorát otestovat na více zařízeních a odladit

problémy, které na nich mohou vzniknout.
9. Otázky k obhajobě
 Vysvětlete, jak jste v kapitole 5.6 testoval kvalitu přeneseného videa. Především vysvětlete v jakých

jednotkách je stupnice kvality videa (tabulka 5.1).
10. Souhrnné hodnocení 85 b. velmi dobře (B)
 Zadání považuji za obtížnější, neboť je platforma Windows Phone poměrně nová a ještě neexistuje větší

množství příkladů, ze kterých by bylo možné čerpat. Především pak v oblasti streamování videa. Aplikace je v
současné podobě okamžitě použitelná. Je potřeba ji akorát otestovat na více zařízeních a odladit problémy, které
na nich mohou vzniknout.
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