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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Zadání bylo splněno: řešitel experimentoval s možnostmi přenosu obrazu mezi mobilním telefonem a chytrými

hodinkami a vytvořil jednoduchou aplikaci demonstrující použitelnost navrženého přenosu.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 
4. Prezentační úroveň předložené práce 75 b. (C)
 Práce má rozumnou strukturu a popisuje všechny důležité aspekty řešeného problému.

Vzhledem k tomu, že šlo o "návrh aplikace", v textu poněkud chybí výchozí analýza aplikace (požadavky
uživatele, případy užití, analýza funkcí zpřístupněných v uživatelském rozhraní, atd.) a uživatelské vyhodnocení
vytvořené aplikace.
Popis a analýza stavu poznání (kapitola 2) popisuje obecné informace bez většího uvedení vztahu k vlastní
práce. Ne úplně šťastné je, že až do strany 24 je 100% obrázků a tabulek převzatých ze zdrojů - přece jen řešitel
mohl některé příklady nebo srovnání možností komunikovat vlastním způsobem, s přihlédnutím k vlastnímu
řešenému problému.
Obrázky 2.14, 2.15 a 2.17 jsou vlastní, ale velice málo objevné a informačně hodnotné.

5. Formální úprava technické zprávy 85 b. (B)
 Po formální stránce je text velice kvalitní a pečlivě zpracovaný. Ve formulacích jsou občasné nepřesnosti a pouze

vzácné jazykové chyby.
6. Práce s literaturou 75 b. (C)
 Text cituje rozumný počet a výběr pramenů. Samotná prováděná práce nečerpá ze zdrojů příliš intenzivně.

Například návrh protokolu pro řízení kvality přenášeného obrazu a toku dat je vymyšlený ad hoc, přitom zde by
návrh mohl vycházet z odborné literatury a z obdobných protokolů.

7. Realizační výstup 75 b. (C)
 Výstupem je především navržený a implementovaný komunikační protokol, nad kterým je pak postavená

jednoduchá aplikace pro vzdálené pořizování snímků z fotoaparátu.
Provedené experimenty nejsou úplně vyčerpávající. Například experimenty v kap. 4.9 jsou provedené na dvou
obrázcích. Z grafů je přitom vidět, že vzhled scény má zásadní vliv na rychlost a kvalitu přenosu. Zároveň řešitel
píše o citlivosti přenosu na osvětlení ve scéně a dalších vizuálních vlastnostech - vyhodnocení na dvou statických
scénách je tak slabší.
Chybí také alespoň nějaké srovnání vytvořeného přenosového protokolu s existujícími aplikacemi (kap 2.9 a 3.2).

8. Využitelnost výsledků
 Navržený protokol by mohl být používán pro přenos obrazu ze smartphonu do hodinek. Vytvořená aplikace

působí spíše dojmem demonstrátoru než hotové a vyladěné aplikace připravené k používání uživateli.
9. Otázky k obhajobě
 Jaké informace se čtenář dozvídá z obrázku 2.15 a 2.17, že v obou případech bylo třeba jim věnovat

třetinu strany?
10. Souhrnné hodnocení 75 b. dobře (C)
 Práce splňuje zadání. Řešitel programoval pro smartphone a pro chytré hodinky, kde se potýkal s různými

omezeními a nestandardnostmi. Vytvořený protokol by bylo možné používat.
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