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I. Identifikační údaje
Název práce: Interaktivní multimediální aplikace
Jméno autora: Tomáš Suchomel
Typ práce: bakalářská
Fakulta elektrotechnická
Katedra radioelektroniky
Oponent práce: David Ondřich
Pracoviště oponenta: AVECO s.r.o.

II. Hodnocení jednotlivých kritérií

Zadání 
Zadání je přiměřené očekávaným znalostem a dovednostem.

Splnění zadání 
Zadání bylo zcela splněno, podle mého názoru představená práce dokonce rozšiřuje původní 
zadání v oblasti výstupu z CasparCG. Interaktivita multimediální aplikace je dostatečná a vhodně 
přizpůsobená sociální síti Twitter.

Zvolený postup řešení 
Zvolený postup řešení vhodně využívá snadnosti implementace dostupných knihoven pro 
komunikaci s platformou Twitter. Využití jazyka a běhového prostředí Python pro vícevláknovou 
aplikaci není vzhledem k existenci Global Interpreter Lock úplně nejvhodnější; před produkčním 
nasazením ve skutečném TV vysílání při zpracování potenciálně velkého množství dat z Twitteru 
by bylo nutné navrženou aplikaci podrobit intenzivnímu zátěžovému testování, aby byla ověřena 
stabilita a dostatečný průtok dat. Pro potřeby ověření funkčnosti navrženého řešení je volba jazyka 
zcela postačující a postup naprosto vyhovující.

Odborná úroveň 
Odbornou úroveň hodnotím jako zcela dostatečnou. Z textu práce i zdrojových kódů je patrné, že 
se autor musel vypořádat s problémy s časováním povelů odesílaných z aplikace do CasparCG; 
navržený způsob by sice v produkčním prostředí neobstál, nicméně pro potřeby této práce je opět 
postačující. 

Formální a jazyková úroveň 
Velmi kladně hodnotím přehledné zpracování práce, popis jednotlivých komponent a vysvětlující 
obrázky.

Jako drobnosti by bylo možno vytknout několik překlepů a nejasných formulací. Drobným 
nešvarem je také míchání češtiny a angličtiny ve zdrojových kódech, resp. konfiguračních 
souborech.

Výběr zdrojů 
Práce je zdrojována patřičným způsobem, méně důležité zdroje jsou citovány poznámkami pod 
čarou.
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Další komentáře a hodnocení 
Pro případ dalšího rozšiřování aplikace autorovi doporučuji zvážit kromě výše uvedených 
připomínek ke zdrojovému kódu také oddělení komunikace s databází od jednotlivých výkonných 
metod, případně implementaci celé aplikační vrstvy pro komunikaci s datovým úložištěm.

Velmi příjemně mě překvapil přesah mimo původní zadání do oblasti streamovacích serverů, 
komunikačních protokolů a zjevná praktická orientace v této problematice.

III. Celkové hodnocení, otázky k obhajobě, návrh klasifikace
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm: A

Dne 5. 6. 2015 v Praze David Ondřich
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