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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 Práce se zabývá tvorbou video editoru pro platformu Android.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno s drobnými výhradami
 Všechny body zadání byly víceméně splněny. Ovšem splnění některých z nich je na pochybné úrovni.

Bod č. 2: Vybraná knihovna pro zpracování videa a zvuku je nevhodná. Nepodporuje zvuk a práce s
videem neni dostatečná.
Bod č. 3: Vytvořený program umí vizualizovat data ze senzorů, ale jsou implementovány jen dvě
jednoduché možnosti, které slouží spíš jako ukázka, že "to jde", ne jako vážně použitelná vizualizace.
Práce se zvukem neni možná, díky nevhodně zvolené knihovně.
Bod č. 4: "Otestování" proběhlo jen na dvou relativně krátchých videích.

3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Délka práce je přiměřená.
4. Prezentační úroveň předložené práce 80 b. (B)
 Práce nejprve seznamuje s platformou Android a s architektourou aplikací. Dále popisuje knihovny pro práci s

médii a existující video editory pro Android. Nakonec popisuje návrh vlastního video editoru. Text je psán
poměrně srozumitelně, ale některé pasáže jsou zdlouhavé a zbytečně komplikovaně napsané.

5. Formální úprava technické zprávy 90 b. (A)
 Po typografické a jazykové stránce je práce vpořádku.
6. Práce s literaturou 80 b. (B)
 Použité zdroje jsou relevantní. Vzhledem k tématu, je většina zdrojů online.
7. Realizační výstup 75 b. (C)
 Výstupem je video editor pro Android. Aplikace umožňuje vytvářet projekty, přidávat videa do časové osy a také

střih sekvencí. Přidanou hodnotou je jednoduchá vizualizace dat ze senzorů. Jako ukázka slouží zobrazení
nadmořské výšky nebo rychlosti. Velkou nevýhodnou je, že aplikace má jen tři fixní stopy - video, audio, senzor a
není možné je přidávat ani ubírat. Způsob vizualizace dat ze senzoru se nastavuje globálně pro celý projekt, ale
logičtější by bylo nastavení pro jednotlivé sekvence nebo stopy (např. pro současnou vizualizaci polohy a
kompasu). Audio stopa není vůbec použita. Další nevýhodou je neprakticky zvolená knihovna pro práci s médii,
která nemá všechnu potřebnou funkcionalitu.

8. Využitelnost výsledků
 Vytvořený video editor by po úpravách mohl být prakticky použitelný. Upravit je potřeba zejména práci s médii,

timeline a koncept vizualizace senzorů.
9. Otázky k obhajobě
 -
10. Souhrnné hodnocení 75 b. dobře (C)
 Práce představuje nový video editor pro Android, který má zatím poměrně omezené možnosti. Hlavní náplní

práce bylo vytvoření grafického rozhraní, logiky pro timeline a správy projektů.Student mohl věnovat více úsilí
buď přizpůsobení použité knihovny pro práci s médii pro jeho účely, nebo výběru vhodnější knihovny (např.
zmíněný jjmpeg, jehož jediná v práci popsaná nevýhoda je jen to, že se dále nevyvíjí, což by pro práci vůbec
nevadilo).
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