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 Diplomová práce byla zadaná Katedrou automatizace a počítačové techniky 

v metalurgii a zabývá se diagnostikou povrchu materiálu s návrhem diagnostického zařízení.  

 V teoretické části práce diplomant provedl rozbor funkce a řízení různých druhů 

krokových motorů a dále je proveden rozbor a charakteristiku obrazových snímačů.  

 V praktické části práce diplomant provedl návrh a realizaci diagnostického zařízení 

pro skenování povrchu materiálu jeho 3D vizualizaci. Základem diagnostického zařízení je 

lineární posuv s čárovým laserovým snímačem, snímáním obrazu a řídicím počítačem. 

Provedl analýzu snímání obrazu a jeho zpracování využitím konvoluce, masky, prahování, 

ztenčování a transformace obrazu, které diplomant popsal a začlenil do algoritmu řídicího 

systému vytvořeného v jazyce C#.Net. Navržený řídicí systém diplomant rozdělil na dva 

bloky. Nadřazený blok obsahuje algoritmy pro komunikaci s podřízeným blokem, komunikaci 

s obrazovým snímačem, zpracování obrazu a algoritmy pro skenování. Podřízený systém 

zajišťuje přímé řízení hardwarových prvků diagnostického zařízení.  

Vlastní přínos diplomanta lze spatřovat ve schopnosti spojit teoretické znalosti získané 

během studia v rámci oborových předmětů, znalosti získané studiem literatury zabývající se 

danou problematikou a své praktické dovednosti a integrovat je do návrhu a realizace 

laboratorního diagnostického zařízení povrchu materiálu s 3D vizualizací. Rovněž je nutné 

kladně ocenit spolupráci diplomanta s vedoucím práce.  

Z práce je patrné, že diplomant porozuměl zadání diplomové práce a vypracoval 

koncepčně vyváženou a graficky dobře zpracovanou diplomovou práci. Rozsah každé 

z kapitol práce je přiměřený jejich obsahu. Práci lze vytknout několik drobných překlepů 

(např. konvoluce x koevoluce), dále neuvedení odkazů na několik obrázků v textu 

v kapitolách 5 a 6. Tyto drobné nedostatky však nesnižují vysokou kvalitu předložené práce 

a dosažené výsledky v podobě funkčního otestovaného diagnostického zařízení. 

Dotazy k obhajobě na diplomanta 

 Jak lze z hlediska technické diagnostiky charakterizovat vytvořené diagnostické zařízení 

pro skenování povrchu materiálů. 

 Jaké jsou limitní hodnoty skenovaných povrchů. 

 

 

 



Celkové zhodnocení diplomové práce: 

 Lze konstatovat, že diplomant splnil zadání diplomové práce ve všech bodech 

a předložil úplnou diplomovou práci. Prokázal dobrou schopnost samostatné práce při řešení 

zadání práce a potvrdila své schopnosti a znalosti při řešení teoreticky i prakticky 

orientovaných problémů. Z těchto důvodů předloženou diplomovou práci doporučuji 

k obhajobě a doporučuji ji hodnotit klasifikačním stupněm   

„výborně“. 
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