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1. Zadání závěrečné práce.
Předkládaná práce svoji obtížnosti mírně překračuje meze běžné bakalářské práce. Cílem řešení byla
především realizace softwarové aplikace pro rozpoznání údaje z displeje měřicího přístroje a její
následné ověření generací a měřením definovaného signálu a porovnáním výsledků. Výstupem jsou
funkční aplikace pro generaci definovaného signálu a jeho měření rozpoznáním údaje na displeji
přístroje.
Dle zadaných bodů bylo vypracování beze zbytku splněno, včetně praktického ověření funkčnosti
obou aplikací.

2. Aktivita studenta během řešení.
V průběhu řešení pracoval student zcela samostatně a iniciativně. Svá řešení aktivně vyhledával a v
průběhu semestru pravidelně konzultoval.

3. Aktivita při dokončování.
Student pracoval samostatně po celou dobu řešení bakalářské práce i v jejím závěru. Při dokončování
nevznikly žádné podstatné komplikace a práce byla dokončena v dostatečném předstihu.

4. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
V rámci řešení student vytvořil dvě zásadní softwarové aplikace. Jedna umožňuje generaci signálu
přesné úrovně pomocí kalibrátoru, druhá umí rozpoznávat údaj zobrazený na displeji měřicího
přístroje. Tímto je možné vzájemně obě aplikace ověřit. Při řešení bakalářské práce bych ocenil
zejména schopnost autora aktivně vyhledávat zdroje informací, které umožnily rychlé a spolehlivé
řešení vzniklého problému. Což se projevilo zejména v etapě řešení rozpoznání údaje zobrazeného na
displeji přístroje, kdy se ve vývojovém prostředí LabView vyskytly chybující knihovní funkce, které
zdárný postup řešení značně zpomalily. Nicméně v konečné fázi lze konstatovat, že všechny
vytvořené aplikace jsou funkční a prakticky ověřeny.

5. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Bakalářská práce má charakter tvůrčího použití v současné době moderního strojového rozpoznání
obrazu. I když autor pracoval s knihovními funkcemi pro podporu strojového vidění a nevytvářel je, i
tak lze výslednou aplikaci hodnotit jako zdařilou a použitelnou pro praktické potřeby. V případě
generace definovaného signálu se jedná o použití funkcí přístrojového driveru.

6. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Výběr použitých studijních pramenů je dostatečný pro řešenou problematiku v celém rozsahu.
Převzaté části jsou řádně odlišeny od vlastních textů.

7. Souhrnné hodnocení.
Bakalářská práce potvrzuje vysokou odbornou úroveň autora a ukazuje jeho schopnost úspěšně řešit
technický problém. Autorova schopnost pracovat s odbornou literaturou je výborná, kdy je schopen
nastudovat i teoreticky obtížné statě a získané poznatky tvůrčím způsobem uplatnit při vlastním
řešení. Práci doporučuji k obhajobě.

8. Otázky k obhajobě.
• Popište výhody a nevýhody použití strojového vidění pro čtení numerického údaje v technické
praxi.
• Uveďte, jak se v měřicím řetězci projeví chyba generátoru definovaného signálu (kalibrátoru) a jak
se vypočítá?



výborněCelkové hodnocení:

Ostrava, 19.05.2017 doc. Ing. Ludvík Koval, Ph.D.


