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1. Zadání závěrečné práce.
Náročnost bakalářské práce je odpovídající požadavkům na bakaláře standardně kladené. Zadání bylo
zcela splněno. Práce nemá návaznost na další projekty

2. Aktivita studenta během řešení.
Student pracoval aktivně, svou činnost dostatečně konzultoval. Na konzultace byl připraven.

3. Aktivita při dokončování.
Práce byla dokončena v odloženém termínu. Její definitivní obsah byl konzultován.

4. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
Cílem práce bylo realizovat bezdrátovou síť pro detekci živočichů s využití PIR čidel, výběr vhodné
bezdrátové technologie pro přenos informace a zobrazením informace o detekci ve smart mobilním
zařízení. Cíl byl splněn. Předložené řešení bylo fyzicky prezentováno a je plně funkční.
Student vybral jednoduše dostupné PIR čidlo, bezdrátovou technologii bluetooth LE. V rámci práce
realizoval DPS pro propojení PIR čidla s Bluetooth modulem, firmware v bluetooth modulu pro
záznam změny stavu PIR čidla a předáním této informace do gatt serveru a zejména aplikaci na
platformě Android, která zobrazuje stav PIR čidel v realizované bezdrátové síti. Využité přístupy a
postupy řešení nejsou složité. Jsou ale efektivně využité k naplnění cíle práce. Vytvořená aplikace v
androidu je přehledná a plně funkční. Student své řešení otestoval v reálném prostředí a srovnal ke
standardně používané fotopasti.

5. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Práce nové poznatky nepřináší. Jedná se o práci ryze aplikační.

6. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Studijní prameny jsou odpovídající a vlastní části jsou odlišeny od převzatých.

7. Souhrnné hodnocení.
Předložená práce splňuje body zadání. Předložené technické řešení je plně funkční.

8. Otázky k obhajobě.
1. Jakým způsobem by se dalo nahradit využité řešení pro invertování logického stavu detekce
pohybů PIR čidlem.
2. Jakým způsobem bylo definováno UUID, které jste využil pro identifikaci změn stavů PIR čidla v
GATT serveru?
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