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Prosím vyplňte hodnocení křížkem u každého kritéria. Hodnocení OK označuje práci, která 
kritérium vhodným způsobem splňuje. Hodnocení lepší a horší označují splnění nad a pod 
rámec obvyklý pro bakalářskou práci, hodnocení nevyhovuje označuje práci, která by neměla 
být obhájena. Hodnocení v případě potřeby doplňte komentářem. Komentář prosím doplňte 
všude, kde je hodnocení jiné než OK. 
 
K celé práci lepší OK horší nevyhovuje 
Obtížnost zadání     
Splnění zadání     
Rozsah práce … textová i implementační část, zohlednění náročnosti     
Komentář   Práce měla za cíl navrhnout metodu integrace dat ze sensorů jako je gyroskop, 
akcelerometr a magnetometr, které jsou dostupné v běžné spotřební elektronice (mobilní 
telefony apod.), a na základě získaných údajů sledovat pohyb zařízení v 3D prostoru. Tento 
cíl se podařilo splnit. Student prostudoval chování  jednotlivých typů senzorů, navrhl 
abstraktní metodu, jak data z různých sensorů spojit a potom tuto metodu rozšířil pro reálné 
senzory. Konkrétně navrhl metodu automatické re-kalibrace sensorů při zastavení pohybu 
zařízení. Metoda byla implementována a otestována na dvou telefonech s různou kvalitou 
senzorů. Náročnost práce byla především v nutnosti prostudovat podklady z různých oblastí, 
porozumět jim a na jejich základě vytvořit funkční software. Výsledek experimentů sice není 
překvapivý, na základě údajů z použitých senzorů nelze 3D polohu objektu sledovat 
dlouhobě, ale přínosem práce pro další návazné práce je také popsání chování reálných 
(levných) senzorů, například to, že rotační pohyb je mnohem hůře sledovatelný než pohyb 
translační. Celkově je práce zpracována velmi kvalitně a pečlivě.     
 
Textová část práce lepší OK horší nevyhovuje 
Formální úprava … jazyková úroveň, typografická úroveň, citace     
Struktura textu … kontext, cíle, analýza, návrh, vyhodnocení, úroveň detailu     
Analýza     
Vývojová dokumentace     
Uživatelská dokumentace     
Komentář   Textová úroveň práce je výborná. Text je psaný anglicky, velmi srozumitelně a 
názorně. Používané techniky jsou vhodně ilustrovány. Práce může výborně posloužit dalším 
studentům, kteří chtějí na jejích výsledcích dále stavět například při využití sensorů v 
robotice. Po textové stránce má práce excelentní úroveň. 
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Implementační část práce lepší OK horší nevyhovuje 
Kvalita návrhu … architektura, struktury a algoritmy, použité technologie     
Kvalita zpracování … jmenné konvence, formátování, komentáře, testování     
Stabilita implementace     
Komentář   Implementace v práci slouží především pro ověření navržených technik. Skládá se 
ze dvou částí, klienta běžícího pod Android OS, který má za úkol hlavně sběr data ze senzorů, 
a serverové části běžící na běžném počítači, která data analyzuje a vizualizuje. Nejedná se o 
aplikaci pro "koncového uživatele", ale o inženýrský program, který umožňuje sbírat, 
zpracovat, spojit a vizualizovat data z gyroskopu, akcelerometru a magnetického kompasu. 
Svůj účel tak myslím plní velmi dobře.  
 

Celkové hodnocení Výborně   
Práci navrhuji na zvláštní ocenění Ano 
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