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1. Dosažené výsledky
Hlavním cílem diplomové práce bylo navrhnout, odladit a popsat sadu ukázkových úloh s robotem
Mitsubishi RV-2SD a systéme 3D vidění. Diplomant v úvodních kapitolách popisuje roboty skupiny
MELFA výrobce Mitsubishi, následuje popis konkrétního pracoviště s tímto robotem, popis
použitého efektoru (a nutné úpravy pro jeho instalaci), popis vývojového software a popis
vytvořených úloh. Následuje popis systémů 3D strojového vidění, včetně návrhu vlastní úlohy -
rozpoznání kostek a následná manipulace s nimi.

2. Problematika práce
Téma práce je aktuální, má návaznost na praxi a získané zkušenosti diplomant může využít dále.

3. Přístup studenta k řešení práce
Student pracoval poměrně samostatně, sám navštěvoval laboratoře s daným robotem, využíval i
konzultace s dalšími odborníky (např. vývoj elektroniky pro ovládání efektoru)

4. Formální náležitosti práce
Text práce obsahuje potřebné kapitoly, obsahuje však řadu překlepů a nepřesností. Např. hned v
úvodu je několik nejasných tvrzení: "Jelikož člověk je inteligentní tvor, který se stále pokouší co
nejvíce si zpříjemnit život, ulehčit práci a zlepšit si životní podmínky, vynalezl a posléze přecházel z
manuální práce na tzv. mechanizaci výroby." - Co vynalezl?
Dále ve stejné části: "Po výběru robotu, je nutno robot náležitě naprogramovat, aby pracoval
správně." - Tomu předcházejí ještě jiné kroky (instalace, oživení atd.).
Některé kapitoly postrádají úvodní informaci, co je vlastně cílem, proč je to popisováno - např. na
str.39 je kapitola "Funkce generování náhodného čísla a výběru pohybu ramen". Proč je toto
popisováno? Jaký to má vztah k tématu práce? Dále - proč nejsou vytvořené programy na přiloženém
CD ROM, ale pouze na PC u robotu?
Na druhé straně - student musel samostatně zvládnout problematiku programování v prostředí
vývojového SW LabView, kalibraci kamer - což na základní úrovni zvládl. Kladně také hodnotím, že
při popisu možných stavů chodu robotu si uvědomoval i hlubší souvislosti a upozornil na ně - např.
situace, kdy v důsledku zastavení pohybu robotu způsobené např. narušením optického
bezpečnostního závěsu zůstane napájen pohon efektoru a může dojít k jeho přehřátí atp.

5. Dotazy na studenta
1. Jakým způsobem je řešeno napájení motoru na obr. 19?
2. Příruba robotu - jedná se o firemní řešení, nebo normované (např. ISO 50)?
3. V úvodu (str. 3) uvádíte, že: "Podle této myšlenky vzniknou „chytré továrny“, které budou
využívat kyberneticko-fyzikální systémy". Co je kyberneticko-fyzikální systém?

6. Celkové zhodnocení práce
Práci doporučuji k obhajobě.
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