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1. Popis typu práce a rozsahu práce, na které se student ve firmě podílel.
Student byl zapojen do celkem čtyř oblastí činnosti s různou složitostí náplně a různým rozsahem.
a) První oblastí byla výpomoc s instalací a posléze i samostatná instalace průmyslových počítačů pro
zakázky zaměstnavatele dle instrukcí vedoucích projektů a programátorů. Činnosti spojené s touto
oblastí nebyly příliš rozsáhlé a kromě pečlivosti a základních znalostí počítačové techniky
nevyžadovaly zvláštní průpravu.
b) Druhou oblastí bylo testování kamerových sestav navržených pro realizaci konkrétního projektu
nebo studie proveditelnosti. Studentovi byly předloženy celkem čtyři úlohy, z nichž jedna (návrh
kamerové sestavy pro detekci správného svaření dílů modulu automobilového světlometu) byla
většího rozsahu a vyžadovala hlubší analýzu možností snímání a následný návrh vhodné sestavy.
c) V rámci třetího okruhu činností student prováděl výstupní kontrolu výrobku zaměstnavatele podle
stanovených pravidel.
d) Poslední oblastí pak bylo samostatné programování v grafickém programovacím jazyce LabVIEW.
Tato oblast byla zřetelně nejrozsáhlejší a její náplň nejsložitější. Vrcholným úkolem bylo navrhnout
demonstrační sestavu pro snímání obrazu 3D kamerou včetně vyvinutí řídicí softwarové aplikace.

2. Aktivita studenta během řešení.
Ke všem výše uvedeným úkolům se student stavěl aktivně a samostatně nebo ve spolupráci s kolegy
hledal řešení. Všechny zadané úkoly byly přes dílčí nesnáze vyřešeny a při jejich řešení byl student
plnohodnotným členem řešitelského týmu.

3. Hodnocení dosažených výsledků a přínos firmě.
Všechny úkoly, které student v rámci své praxe řešil, byly dokončeny a jejich výsledky byly použity
při realizaci skutečných projektů zaměstnavatele a přínos pro firmu je tedy neodiskutovatelný.
Především v oblasti programování byla výpomoc zaměstnavateli značná a demonstrační sestava
realizovaná studentem byla použita mj. při prezentaci firmy na veletrhu Amper 2017 v Brně a na
technickém fóru firmy National Instruments v Praze.

4. Souhrnné hodnocení.
Hodnocená práce stejně jako faktické výsledky činnosti studenta v rámci jeho praxe ve firmě splňují
zcela zadání práce a zároveň očekávání zaměstnavatele. Předloženou práci hodnotím velmi kladně a
doporučuji k obhajobě.

5. Otázky k obhajobě.
a) Jaké další technologie prostorového snímání pomocí kamer byste mohl doporučit pro úlohy
podobného typu, jako byla úloha realizovaná v rámci praxe?
b) Jaké je praktické využití úpravy dynamického rozsahu obrazu pomocí LUT?
c) Bylo by vhodné použít pro řešení úlohy „Detekce mezer nožiček kontaktů“ telecentrický objektiv?
Pokud ano, proč?
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