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1. Zadání závěrečné práce.
Bakalářská práce se zabývá analýzou a návrhem bezdrátového řízeni promítací jednotky a okolních
periferii kinosálu dle standartu DCI. Náročnost práce odpovídá požadavkům kladeným na studenty
bakalářského studia. Všechny body zadání bakalářské práce byly úspěšně splněny. Mobilní aplikace
vytvořena v rámci bakalářské práce, pro OS Android, je plné funkční a umožňuje správu digitálního
obsahu kina.

2. Aktivita studenta během řešení.
Lukas Tatarin přistupoval k řešení své bakalářské práce, zejména praktické části, od počátku velmi
zodpovědně a svědomitě. Během řešení pracoval samostatně a systematicky. Na konzultace chodil
vždy připraven a případné podněty nebo nedostatky zapracoval uspokojivě a v krátkém časovém
intervalu.

3. Aktivita při dokončování.
Bakalářská práce byla dokončena v dostatečném předstihu, její definitivní obsah byl řádně
konzultován.

4. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
Výsledkem bakalářské práce je mobilní aplikace pro OS Android komunikující s aplikačním
serverem pro správu audiovizuálních dat a s řídicím serverem pro ovládaní periferii promítacího sálu
prostřednictvím zasílaní HTTPS požadavku s využitím Android knihovny Volley. Z pohledu UI/UX
je aplikace dobře řešena. Oceňuji funkční využiti fragmentu. Student se orientuje v JSON objektech a
zvládá prací s daty. Autor ve svých komentářích a úvahách prokazuje odborné znalosti.

5. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Jde o prací kompilačního charakteru. Výsledkem práce je mobilní aplikace, která je vhodná, po menší
úpravě, pro komerční využiti.

6. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Kvalita použité literatury plně vyhovuje požadavkům práce stejně jako množství citovaných pramenů
(38  položek). Převzaté části jsou v práci řádně odlišeny od vlastních výsledků a úvah.

7. Souhrnné hodnocení.
Bakalářská práce, zejména pak praktická část, odráží autorův zájem o danou problematiku a pečlivost
při zpracovávání. Mobilní aplikace je testovaná v reálnem prostředí a uzpůsobena pro komerční
využiti. Práce zcela splňuje kritéria kladená na bakalářské práce, a proto ji doporučuji k obhajobě a
hodnotím výborně.

8. Otázky k obhajobě.
Vysvětlete, co je tzv. hezké URL (pretty URLs) a jak jej využíváte ve své práci?
Popište, co se stane s aplikaci pokud obdržíte pouze jeden, více nebo žádný JSON objekt?
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