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1. Zadání závěrečné práce.
Magisterská práce se zabývá problematikou kamerové inspekce výrobku v rámci robotického
pracoviště při výrobě brzd. Práce byla zadaná firmou Elvac a.s. Obtížnost práce odpovídá
standardním požadavkům na magisterskou práci. Zadání bylo splněno ve všech bodech.

2. Aktivita studenta během řešení.
Student během práce postupoval samostatně, pravidelně konzultoval s vedoucím práce i s
konzultantem ve firmě Elvac a.s. Během řešení práce byly dílčí výsledky diplomantem průběžně
dokumentovány a bylo tak vytvořeno dostatečné množství podkladů pro vytvoření finálního textu
práce.

3. Aktivita při dokončování.
Práce byla dokončena v řádném termínu.

4. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
Student se ve své práci zabývá návrhem a realizací kamerového systému pro kontrolu výroby
brzdových třmenů. Systém kontroluje stav celé formy pro výrobu brzdových třmenů, oblast licího
otvoru bez vloženého filtru a také detekuje správné usazení filtru (sítka) v licím otvoru. Kromě
problematiky optické kontroly se student zabýval rovněž problematikou řízení pomocí
programovatelného automatu, komunikace, vizualizačního systému a parametrizace průmyslového
robota.
Při řešení bylo nutné použít jednak znalosti, které student získal v rámci svého studia, ale také
zvládnout a použít systémy, které v laboratořích katedry nejsou k dispozici.
Výsledkem řešení je funkční systém využitelný zadávající firmou v reálném projektu. Mohu
konstatovat, že při řešení práce student prokázal dobré znalosti svého studijního oboru a svou
schopnost systematicky řešit rozsáhlou úlohu.
Práce je po jazykové a formální stránce v pořádku.

5. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Výsledky práce budou využity firmou Elvac v reálné aplikaci a při dalších podobných projektech.

6. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Student využil domácí i cizojazyčné odborné literatury. Seznam literatury odpovídá řešené úloze,
student prokázal schopnost vyhledat relevantní odborné zdroje a vhodně je použít.

7. Souhrnné hodnocení.
Práce splňuje všechny požadavky na magisterskou práci, řeší všechny body zadání, byla řešena
systematicky a včas. Práci doporučuji k obhajobě.

8. Otázky k obhajobě.
K práci mám následující otázky:
1. Jaká je spolehlivost optické inspekce v řešeném případě? Byla nějakým způsobem kontrolována?
2. Jak spolehlivost inspekce ovlivňuje vnější osvětlení?
3. Jakým způsobem byla zaručena kalibrace polohy robotického ramene vzhledem k umístění
kontrolovaného dílu?
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