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1. Zadání závěrečné práce.
Práce byla poměrně náročná neboť se vyžadovalo zvládnutí 3 oblastí: návrh a realizaci mechanické
konstrukce, porozumění teorii snímání 3D objektů, programování aplikace pro OS Windows a FPGA
v LabVIEW. Zadání bylo beze zbytku splněno na vynikající úrovni.

2. Aktivita studenta během řešení.
Student je naprosto samostatný a velice aktivní. Práce probíhala systematicky a hladký postup byl
narušen jen dlouhým čekáním na výměnu HW IC dodavatelem. Student docházel na konzultace spíše
sporadicky, ale byl vždy velmi dobře připraven.

3. Aktivita při dokončování.
Práce byla dokončena v časové tísni, ale to bylo zapříčiněno okolnostmi, na které neměl student vliv
(výměna HW). Jak po realizační stránce, tak i po stránce písemné byla práce v termínu dokončena.
Finální obsah byl iteračně několikrát konzultován a jeví se mi obsahově na výborné úrovni, ale v
textu je stále několik míst, kde lze vylepšit formu.

4. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
Úroveň práce je na profesionální úrovni a je zcela funkční. Na výsledné práci je zjevná praxe studenta
v oboru. Předloženými výsledky student zcela splnil zadání.

5. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Vypracovaná práce obsahuje poměrně rozsáhlou kompilační část, vlastní dílo studenta je zřetelně
odděleno. Úkolem práce nebyla výzkumná činnost a tedy nepřináší nové poznatky. Výsledek práce je
ihned použitelný ve výuce zaměřené na zpracování obrazu.

6. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Student využil doporučené studijní prameny a dále vyhledal a použil celou řadu dalších. V textu
důsledně uvádí citované informace.

7. Souhrnné hodnocení.
Předloženou práci hodnotím jako pečlivě realizovanou. Student přistupoval k řešení zadání velice
svědomitě. Na práci je znát studentův široký rozhled ve zpracovávané problematice. Bez výhrad
doporučuji k obhajobě.

8. Otázky k obhajobě.
Čím by mohlo přispět využití v průmyslovém kontroléru IC3173 vestavěného FPGA pro zpracování
obrazu?
Co by mohlo být potenciální úzké hrdlo při využití FPGA pro zpracování obrazu?

výborněCelkové hodnocení:

Ostrava, 17.05.2017 doc. Ing. Petr Bilík, Ph.D.


