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rámcové predstavy

Záujemca o tému si pripraví svôj vhľad
do vybranej témy ako úvod do debaty, 
zadanie do AISu vznikne až po debate…



Sociálne športovanie
(keď už športujem, tak na nech facebooku)

• pohyb v prírode, použite niektorý existujúci track loger so 
senzormi, gps, HRM (heart rate monitor)

• zaznamenanie logu na serveri s autorizáciou (fb, g+)
• analýza spoločných pod-úsekov z gps-logu, rekordy a prémie
• viac webová aplikácia ako mobilná, nechce to byť len ďalší 

existujúci track-loger, tých je už dosť...
• event. výstup do google fit api
• Inšpirácia: existujúce apky Strava, Runtastic, ...

• Ponúkam: HRM, event. iné BT-senzory
• Podmienky: nájsť cestu do lesa...
• Charakter: webovina



Didaktické apky
(“chrumkavá” implementácia vhodná pre 1.stupeň ZŠ)

• implementácia prostredia pre vyučovanie Hejného matematikou
• podklady tu dai.fmph.uniba.sk/courses/VMA/android/MladaFrontaProstredia
• optimálne multiplaftoma iOS/Android, ale prežijeme aj monoplatform apka
• výsledky musia spĺňať predstavy dida-softu, konzultácie D.Môťovská
• výsledné apky musia byť vyskúšané na žiakoch 1.stupňa (1.-3. ročník ZŠ)

Ponúkam: sprostredkované učebnice, námety, sady úloh k prostrediam HM, konzultácie
Podmienky: zmysel pre krásu (softvéru/GUI), testovanie v triede, žiakov dodáme ☺
Charakter: android/iOS/multiplatform, nástroj je na voľbe študenta…
V 2016 boli Zvieratká/Andro (A.Bachorikova) a Súčtové trojuholníky/Unity 2D (D.Linhart).
2017 Parketovanie/iOS (Turňa), Hadíky/Andro (Fabiánová), Násob.štvorce/Andro (Sadloň)



Bike tréner
• apka zbiera údaje z rôznych BT senzorov, HRM, cadence, a 

natívnych senzorov ako GPS, barometer,
• obsahuje výškový profil (.gpx, .kml,…) trate a charakteristiku 

cyklistu,
• zobrazuje aktuálne údaje,
• radí na základe biometrických hodnôt a znalosti zostávajúcej 

časti trate
• Ponúkam: HRM, event. iné BT-senzory
• Podmienky: bike, barometer v mobile hodne pomôže
• Charakter: mobilná



Dopravný monitoring
• aktuálne dáta z auto-trasy z riadiacej jednotky auta, cez BT-OBD II
• prenos dát z idúceho auta na server, vizualizácia dát z vozidiel,
• analýza spoločných pod-úsekov z gps logu
• pre opakované trasy, analýza parametrov rýchlosť, spotreba, ...
• palivové mapy a grafické vyhodnotenie upozorňuje:
• - vyššiu/rýchlosť spotrebu ako obvykle
• - vyššiu spotrebu ako obvykle

• Ponúkam: OBD II
• Podmienky: vlastné auto
• Charakter: android/web



Fyzikálne experimenty s mobilom
• Mobilné zariadenie ponúka množstvo rozumne presných senzorov, 

ktoré môžu poslúžiť ako ilustrácia fyzikálnych javov, napr. voľný pád, 
s ktorými sa oboznamujú žiaci na ZŠ (?).

• Senzory treba pochopiť, realizovať prenos dát na PC, grafické 
zobrazenie. Podstatnou časťou práce je návrh experimentov, aj ich 
vyskúšanie so žiakmi.

• Ponúkam: pár mobilov na pokusy, na rozbitie...
• Podmienky: znalosť Newtonovskej fyziky
• Charakter: mobilná
• Očakáva sa: nadšenie a hravosť aspoň ako 

na obrázku a
Návrh aspoň 3 experimentov do úvodnej debaty



Indoor navigácia
• Pokračovanie bc.práce M.Šuníka, ktorý skúmal lokalizáciu v 

budove (FMFI) pomocou WiFi access pointov.
• vylepšenie lokalizácie, poschodia.
• Realizácia navigácie, model budovy
• Prepojenie so službami typu candle a pod.

• Podmienky: oboznámenie sa s existujúcou prácou, príp. 
konzultácia s Martinom

• Charakter: mobilná
• Očakáva sa: ďalší progres



Rozvoz tovaru
centrála

Manažment:
• aut (identifikované QR) s vlastnosťami,
• vodiči (identifikovaní IMEI) s vlastnosťami,
• tovar (Bar code) s vlastnosťami.
Navrhnúť algoritmus rozvozu tovaru z centrály do miest určenia,
• rozdelenie tovarov na posádky,
• plánovanie trasy.
Snaha o optimalizáciu parametrov pri splnení požiadaviek a obmedzení.
• Podmienky: optimalizačná úloha, kombinatorika, backtracking, 
• Charakter: constraint programming



Rozvoz tovaru
terén

Manažment:
• aut (identifikované QR) s vlastnosťami,
• vodiči (identifikovaní IMEI) s vlastnosťami,
• tovar (Bar code) s vlastnosťami.
Z výsledkov algoritmu predošlej témy realizovať rozvoz tovaru po trasách.
• evidencia balíkov cez bar code,
• výnimočné situácie,
• monitoring vozidiel, logovanie trasy.

• Podmienky: spolupráca s predošlou témou tak, aby jej výsledky boli použiteľné
• Charakter: mobilná



Android Wear
Téma po dohode so študentom
• Charakter: android
• Podmienky: mať wear


