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1. Metódy vyhodnocovania 
psychofyzikálnych 
experimentov 
(naprogramovanie SW na 
vyhodnocovanie dát) 

 

 

2. SW na zber dát z 
psychofyzikálnych 
experimentov  

 

 

Príklad experimentu 



VideoForge  
Téma pre dobrého programátora (C++). Analýza a 
vylepšovanie existujúceho softvéru na spracovanie 
videa. Príprava manuálu.  

 

Extrakcia sémantickej informácie z videa  
Prehľad metód na extrakciu sémantickej informácie z 
videa. Dôkladné porovnanie úspešnosti metód. 

 

Téma z oblasti spracovanie obrazu a rozpoznávania 
podľa dohody 



Témy zadané firmou 
SOFTEC 

3. 10. 2013 



Multiplatformový vývoj mobilných aplikácií 

 Úlohou práce je preskúmať dostupné možnosti 
multiplaformového vývoja a jeho porovnanie s natívnym 
vývojom mobilných aplikácií.  

 V praktickej časti práca demonštruje použitie vybraných 
3 nástrojov na demo aplikácií.  

 Dôležitou časťou demoaplikácie je využívanie senzorov 
mobilných zariadení (GPS, fotoaprát, wifi, akcelerometer 
...), aby bolo možné porovnať možnosti 
multiplatformového vývoja oproti natívnemu vývoju aj z 
pohľadu plnohodnotného využitia mobilného zariadenia. 
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Modelom riadené open source 
nástroje na automatizáciu 
podnikových procesov 
 Cieľom tejto práce je rozšíriť exitujúci open source nástroj 

(Activiti) o modelom riadený vývoj artefaktov: dátový model, 
model  používateľského rozhrania, poprípade iných súčastí.  

 Pre modelovanie bude použitý doménovo špecifický jazyk. 
Súčasne bude zabezpečená interpretácia takto vytvoreného 
modelu v cieľovom prostredí. 

 Potrebné znalosti: Java, základy BPMN, základné skúsenosti s 
vývojom HTML aplikácii. Od realizátora sa očakáva v priebehu 
projektu zvládnutie problematiky Doménovo špecifických 
jazykov a nástroja XText, zvládnutie  open source nástroja pre 
automatizáciu BPMN Activiti a zvládnutie web frameworku, 
ktorý bude použitý na realizáciu používateľského rozhrania 
(Wicket). 
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Použitie NFC čipu na autentifikáciu osoby 

 Výhodou NFC oproti iným bezdrôtovým prenosom je, že na 
autentifikáciu nepotrebuje zadávanie PIN kódu. Bežne 
používame rôzne karty alebo magnetické kľúče na prístup do 
kancelárií, bytov či garáži.  

 Práca je zameraná na preskúmanie možností využitia NFC čipu 
v mobilných zariadeniach hlavne pri autentifikácii osôb.  

 V praktickej časti bude implementovaná mobilná aplikácia a 
serverová časť, ktoré budú simulovať fungovanie tejto 
technológie. 

 (práca vyžaduje, aby univerzita alebo študent mali prístup k 
mobilnému zariadeniu s NFC čipom a čítacieho zariadenia s 
NFC) 
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