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1. Problematika práce
Téma práce je pick and place operace s využitím kamerového systému. Tato problematika je aktuální,
využívaná v praxi a prochází neustálým vývojem. Student musí prokázat znalost práce s
průmyslovými roboty, zpracování obrazu a tvorby vlastních aplikací, proto toto téma hodnotím jako
náročné.

2. Dosažené výsledky
Student vytvořil dvě demonstrační úlohy pro nalezení objektu ve 2D prostoru. K první aplikaci byl
vytvořen testovací stand. Osvojením znalostí ovládání manipulátoru a vytvořením vlastní aplikace
student prokázal dovednosti nad rámec běžné výuky na katedře robotiky. Druhá aplikace demonstruje
nasazení této technologie s využitím průmyslových komponent a tím demonstruje reálné využití.
Výsledky práce snižuje úroveň textové zprávy. Popis je místy nepřehledný a ne zcela pochopitelný. V
práci chybí zadání demonstračních úloh, specifikace požadavků a jejich závěrečné zhodnocení a
porovnání.

3. Původnost práce
Práce je doložena zdrojovým kódem a lze ji pokládat za původní dílo studenta. Převzaté informace v
analytické části jsou řádně citovány.

4. Formální náležitosti práce
V textu je spousta gramatických chyb a překlepů včetně nedokončených slov. Tabulka č.5 má skrytý
poslední řádek. Ve vývojových diagramech není zřejmé větvení na větev splňující a nesplňující
podmínku.

5. Dotazy na studenta
1. Porovnejte výsledky obou demonstračních úloh, konkrétně rozpoznávání knihovnou Emgu a řešení
od firmy Cognex.
2. Co znamenají příkazy "gv" a "sw8" v komunikaci s kamerou Cognex
3. Jaké jsou případy využití rozpoznávání objektů pomocí kamery v průmyslu, a které jsou obtížně
realizovatelné.

6. Celkové zhodnocení práce
Výsledky práce potvrzují schopnosti studenta použít nabyté znalosti od návrhu po realizaci zadané
úlohy. Student řešil problematiku, která není jednoduchá a musel si ji samostatně nastudovat. Dobré
výsledky snižuje úroveň textové dokumentace a nedotažení úloh do finální fáze. Práci doporučuji k
obhajobě.
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