
Hodnocení diplomové práce – vedoucí

Autor hodnocení: prof. Dr. Ing. Petr Novák
Vedoucí diplomové práce: prof. Dr. Ing. Petr Novák
Oponenti: Ing. Tomáš Chamrád
Téma: Výukové pracoviště s průmyslovým robotem IRB360
Verze ZP: 1
Student: Ing. Tomáš Červenka

1. Dosažené výsledky
Diplomová práce se zabývá tvorbou výukových úloh pro robotizované pracoviště s robotem IRB360
FlexPicker. Řešené aplikace využívají subsystém strojového vidění, instalovaného na pracovišti, s
následnou analýzou obrazu v softwaru PickMaster. Úvodní část práce obsahuje rešerše o použití
robotu s delta strukturou a systému strojového vidění. Dále je popsán stávající stav pracoviště na
Centru robotiky včetně popisu všech instalovaných periferii. V hlavní části práce jsou popsány tři
aplikace, ke kterým jsou vytvořeny podrobné návody do cvičení.
Navržené úlohy jsou vhodně členěny od jednoduché po náročnou, využívající systém strojového
vidění.
Diplomová práce bude využita při výuce v předmětu Laboratorní cvičení.

2. Problematika práce
Práce řešila seznámení s programováním RTP s robotem IRB 360, doplněným o dopravník a systém
strojového vidění.  Řešení si vyžádalo poměrně značné časové nasazení. Práce řeší aktuální
problematiku, s kterou se absolvent může potkat v praxi.
Jednalo se o poměrně náročné zadání - nad rámec znalostí z běžné výuky. Uvedená problematika
(navržené příklady) mají reálnou podobu v současné technické praxi.

3. Přístup studenta k řešení práce
Diplomant od počátku řešil zadání práce samostatně, využíval konzultace. Nad rámec znalostí z
běžné výuky musel samostatně nastudovat poměrně širokou problematiku programování tohoto
pracoviště.

4. Formální náležitosti práce
Text práce, včetně návodů do navržených laboratorních cvičení je napsán srozumitelně. Práce má
minimum překlepů, obsahově i graficky na úrovni.

5. Dotazy na studenta
1. Jaká byla úspěšnost systému strojového vidění při detekci vadných/neúplných balení léků?
2. Jak je možno zvýšit rychlost pracoviště bez nutnosti zastavit dopravní pás?

6. Celkové zhodnocení práce
Práci doporučuji k obhajobě.
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