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1. Zadání závěrečné práce.
Cílem práce bylo implementovat aplikaci umožňující na základě analýzy WiFi provozu určit počet
osob v dosahu přijímače. Práce se měla zaměřit na zpracování a analýzu získaných dat. Zadání bylo
splněno, nicméně zde vidím nevyužitý potenciál pro detailnější analýzy a statistické výstupy.

2. Aktivita studenta během řešení.
Student přistoupil k řešení bakalářské práce systematicky, konzultace probíhaly  periodicky, nicméně
implementace a následné testování neprobíhalo dostatečně rychle, aby bylo možné provést
důkladnější testy a řízené experimenty v laboratořích FEI. V práci tak postrádám porovnání
naměřených údajů s jinou bakalářskou prací s obdobným zaměřením a porovnáním hodnot se
známými počty osob v rámci řízených experimentů na učebně.

3. Aktivita při dokončování.
Implementace byla dokončena počátkem dubna, načež probíhalo ověření funkčnosti na učebně
EB425. Zjištěné výsledky jsou dokumentovány v textu. Během řešení však byla diskutována možnost
provedení řízených experimentů v průběhu letního semestru. Tyto experimenty se ale v důsledku
skluzu s implementací a nasazením na platformu Routerboard nekonaly.

4. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
Výstupem práce je aplikace ve skriptovacím jazyce Python a vyhodnocovací skript v R. Funkčnost
byla ověřena jednak na běžném PC tak i na platformě Routerboard určené především pro bezdrátové
směrovače. Programové řešení je funkční, nicméně  není příliš rozsáhlé. Vlastnímu vyhodnocení
mohla být věnována větší pozornost stejně tak způsobu prezentace výsledků.

5. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Práce v tomto stavu nepřináší nové poznatky. Původním plánem bylo rozšířit sledování osob o další
údaje z hlaviček WiFi paketů a ty poté vhodnými metodami analýzy dat vyhodnocovat.

6. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Výběr a rozsah studijních pramenů odpovídá tématu bakalářské práce. Převzaté části jsou odlišeny od
vlastních úvah.

7. Souhrnné hodnocení.
Práci hodnotím celkovou známkou velmi dobře. Pro lepší hodnocení by bylo zapotřebí dopracovat
metodiku ověření získaných výsledků a způsob prezentace dat.

8. Otázky k obhajobě.
Jakým způsobem by bylo možné monitorovat provoz více než jedním WiFi rozhraním ? (platforma
Routerboard umožňuje zapojení více než jednoho WiFi modulu)
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