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Cíl práce:

Prozkoumat moºnosti vyuºití senzor· mobilních za°ízení ve sportu a
navrhnout vzorovou aplikaci pro tuto oblast.

Stupe¬ hodnocení

Povinná kritéria hodnocení práce

A

Práce svým zam¥°ením odpovídá studovanému oboru

x

Vymezení cíle a jeho napln¥ní

x

B

Zpracování teoretických aspekt· tématu

x

Zpracování praktických aspekt· tématu

x

Adekvátnost pouºitých metod

x

Hloubka a správnost provedené analýzy

x

Práce s literaturou

C

D

E

F

x

Logická stavba a £len¥ní práce

x

Jazyková a terminologická úrove¬

x

Formální úprava a náleºitosti práce

x

Vlastní p°ínos studenta

x

Vyuºitelnost výsledk· práce v teorii (praxi)

x

Díl£í p°ipomínky a nám¥ty:
K práci mám drobné p°ipomínky k formální stránce, namátkou uvádím n¥které z nich:

•

Písmo ve vyti²t¥né podob¥ má nekonzistentní rozestup znak·, coº znep°íjem¬uje £tení
dokumentu.

•

U online zdroj· chybí p°esn¥j²í údaj o datu citace, uvád¥n je pouze rok.

•

Ukázky kódu jsou sejmuty jako obrázky v nevelkém rozli²ení, £asto jsou uvád¥ny v r·zném
zv¥t²ení.

•

Na zdroje obrázk· je odkazováno odli²n¥ od citací v textu.

•

Kapitola o implementaci by mohla uvád¥t mén¥ ukázek a ty zásadní trochu více rozvést
a popsat.
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Celkové posouzení práce a zd·vodn¥ní výsledné známky:
Práce se v¥nuje obecn¥ problematice vyuºití mobilních za°ízení ve sportu. Student se v praktické £ásti dále zam¥°il zejména na oblast, které se sám aktivn¥ v¥nuje - závody dra£ích lodí.
Na základ¥ znalosti schopností sou£asných mobilních p°ístroj· a jejich senzor· navrhl prototyp
aplikace, která poskytuje sportovc·m v této disciplín¥ vhodnou podporu pro trénink. Student
pracoval relativn¥ samostatn¥, problematiku konzultoval a realizoval navrhované úpravy. Výsledek práce povaºuji za zda°ilý a téma samotné nabízí i dal²í prostor pro budoucí rozvoj. Práce
spl¬uje poºadavky zadání i metodických pokyn· a navrhuji její uznání za práci diplomovou.

Otázky k obhajob¥:

•

Student se m·ºe p°i obhajob¥ zam¥°it i na p°ijetí a reakce posádky na aplikaci. Existují
i n¥jaké návrhy na vylep²ení ze strany posádky?

Práci doporu£uji k obhajob¥.
Navrºená výsledná známka: B (výborn¥ aº velmi dob°e)
V Hradci Králové, dne 17. kv¥tna 2016

podpis
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