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1. Dosažené výsledky
Práce zpracovává téma orientované do oblasti rozpoznávání obrazu s možností měření rozměrů
komponent s využitím kamery a programové podpory Vision Lab, která je  rozšířením možností
systému Control Web. Praktické ověření funkčnosti navrženého systému je na modelu třídicí linky. V
rámci řešení práce se student musel seznámit se SCADA/MMI prostředím CW, Vision Lab, MikroC,
Eagle a s technickými prostředky pro řízení (ovládání) pohonných jednotek třídicí linky a použitými
snímači.

2. Problematika práce
Práce je rozdělena do 10 kapitol, které odpovídají zadání práce. Po úvodní kapitole text práce
popisuje použité technické a programové prostředky (PIC, MPLAB, MikroC, Control Web, Vision
Lab). V 6. kapitole je popsán řízený systém - třídicí linka. 7. a 8. kapitola textu se věnuje použitým
technickým prostředkům, návrhu a tvorbě modulu zajišťujícího ovládání modelu a čtení dat ze
snímačů modelu třídicí linky. Kapitoly 9., 10. a 11. jsou věnovány tvorbě algoritmu řízení na
jednotlivých úrovních řízení. V závěrečné kapitole diplomant shrnuje dosažené výsledky a navrhuje
směr dalšího řešení.

3. Přístup studenta k řešení práce
Diplomant přistupoval k řešení Diplomové práce samostatně a využil možností konzultací s
vedoucím diplomové práce.

4. Formální náležitosti práce
Formálně je práce na dobré úrovni a lze v jednotlivých kapitolách nalézt logickou návaznost řešeného
tématu. Práce obsahuje drobné překlepy (chyby). V úvodu práce je seznam použitých symbolů a
zkratek. V závěru práce je seznam použité literatury, na kterou jsou v textu, hlavně v první části,
odkazy.

5. Dotazy na studenta
S jakou přesnosti je realizováno měření pomocí kamery a čím by se dalo zpřesnit?

6. Celkové zhodnocení práce
Vypracováním této Diplomové práce student prokázal, že umí řešit zadané úkoly s využitím znalostí
nabytých během studia oboru. Předloženou práci doporučuji k obhajobě před zkušební komisi SZZ.

výborněCelkové hodnocení:
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