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Práce Tomáše Kouteckého se zabývá problémem volby vhodných pozic 

robotické ruky při skenování plechových dílů. Uvažuje dvoukamerové 

proužkové skenování a pokročilý osvětlovací model. Vstupem je CAD model 

měřeného dílu ve formě polygonální sítě. Výstupem je kód pro řízení robota, 

který provede automatické skenování na vypočítaných pozicích s vhodně 

navrženými expozičními časy. Téma reaguje na potřeby a dění v oboru a je 

aktuální. 

 

Doktorand navrhl metodiku a vytvořil prototyp softwaru pro řešení výše 

uvedeného problému. Základem je dělení modelu dílu na segmenty, které lze 

zachytit pomocí skeneru. Navržená metodika dělí ohraničující kvádr dosud 

nepokrytých polygonů na krychle a podle normál polygonů v krychlích volí 

segmenty. S využitím map viditelnosti se pak stanoví návrh možných pozic a 

orientací kamer v segmentech. Samotný postup volby však není v práci úplně 

jasně vysvětlen. Navržené pozice se poté ohodnotí a vybere se nejlepší pozice, 

pro kterou se určí optimální expoziční čas a určí se polygony, které budou 

snímány. Poté se hledá další vhodná pozice, dokud se nepodaří pokrýt všechny 

polygony modelu skenovaného dílu. Na závěr se určí nejkratší cesta, po které lze 

projít všemi zvolenými pozicemi a díl naskenovat. 

 

K navrženému postupu mám tyto dotazy:  

1) Orientace segmentů je fixní a nereaguje na vypočítané normály. Nebylo 

by výhodnější orientaci segmentů přizpůsobit normálám v krychlích? 

Například s využitím analýzy hlavních komponent? 

2) Výběr pozic je v principu řízen hladovou strategií. Nemyslím si, že tato 

strategie musí vždy vést k malému počtu pozic, srovnatelnému 

s manuálním rozmístěním. Není toto důvod, proč Váš algoritmus navrhuje 

pozice, na kterých pak dochází ke zbytečným překryvům během 

skenování dílu?  

 

Navržená metodika byla experimentálně ověřena. Přestože dochází ke 

generování více pozic než při manuálním režimu, celkový čas potřebný 

ke skenování je nižší. Toto lze považovat za přínos pro praxi. Navíc metodiku 

lze dále zlepšovat, přičemž několik směrů je v práci diskutováno.  

 

Po formální stránce je text práce vyhovující. Obsahuje velké množství vhodně 

zvolených ilustračních obrázků. Trpí však dvěma hlavními neduhy. Prvním je, 



že použité vzorce a symboly nejsou vždy řádně vysvětleny. Druhý se týká kopie, 

která mi byla poskytnuta. Dokument byl černobílý s odkazy na barevné obrázky. 

Díky tomu byly „nebarevné barevné“ obrázky těžko srozumitelné a značně 

komplikovaly čtení práce. Po jazykové stránce je text vyhovující 

s akceptovatelným počtem překlepů a nepřesných formulací.  

 

Práce prokazuje schopnost autora tvořit nové a aktuální věci ve svém oboru, 

nicméně jeho výsledky nejsou dostatečně podloženy publikačně. Práce je 

založena na jedné publikaci na konferenci pro doktorandy a jedné, sice solidní 

časopisecké publikaci, ale u ní je Tomáš Koutecký až pátým autorem bez 

vysvětlení podílu. Z tohoto důvodu nedoporučuji udělení akademického titulu 

Ph.D.  
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