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Text posudku:     

Cílem práce bylo vytvořit systém pro vizuální kontrolu návinu filamentu na cívku při jeho 

výrobě, aby se včas detekovaly chyby, které později mohou při navinování způsobit výrazné 

potíže. Práce byla motivována praktickým problémem z reálného provozu u v současnosti asi 

nejvýznamnějšího výrobce 3D tiskáren a souvisejících produktů pro spotřebitelský segment, 

firmy Prusa. Je třeba konstatovat, že cíle bylo dosaženo kvalitně. 

 

V textu práce jsou stručně popsány všechny důležité součásti řešení. Na začátku autor podává 

popis toho, jakým způsobem je filament vyráběn a navíjen. Jakkoli je „navíjení vlákna“ v 

průmyslu prováděno stovky let, výroba plastového filamentu pro 3D tiskárny je záležitostí 

posledních let a stále se prudce vyvíjí. I z toho důvodu není k dispozici dostatek zdrojů ani 

literatury pro tuto specifickou produkci a práce tak má poměrně málo odkazů pro tuto část 

textu. Autor pracoval s konkrétním typem navíječe, v průběhu práce však dbal na to, aby 

řešení bylo co nejméně ovlivněné tímto jedním modelem a také aby nebyly potřeba výraznější 

úpravy stroje. Zároveň se snažil, aby řešení nevyžadovalo použití nákladných technologií ať 

už pro pořízení dat (např. vysokorychlostní kamera) nebo jejich zpracování (např. výpočetně 

výkonný počítač). To vše se podařilo a ve výsledku tak je řešení použitelné nejen v tomto 

provozu, ale v principu i kdekoli jinde, včetně hobby a amatérských podmínek, což velmi 

oceňuji.  

V následujících kapitolách autor postupně popisuje různé další zvažované varianty, které sice 

nakonec k cíli přímo nevedly, ale velmi dobře ukazují náročnost této problematiky. Následně 

popisuje finálně implementované řešení a stručně jej hodnotí. 

 

Řešení navržené studentem spočívá ve sledování světla, odraženého o navíjené vlákno ve 

vhodném úhlu, čímž se zásadně omezí až eliminují rozdíly v materiálu a barvě vlákna. 

Následně je obraz zpracován a vyhledávány odchylky od očekávaného vstupu u správného 

návinu a vzory typických problémových jevů. Vzhledem k potřebné rychlosti kontroly se 

autor důkladně věnoval i volbě kamery a výpočetní jednotky, takže systém nakonec pracuje s 

velmi snadno a levně dostupným jednodeskovým počítačem Raspberry Pi Model 4 a jemu 

nativní kamerou Raspberry Pi Camera Module v2. Při implementaci softwaru byly 

samozřejmě využity některé specifické vlastnosti tohoto hardwaru, je ale snadné si představit 

jeho portování i na další jiné typy. 

 

Text práce je psán anglicky, bohužel s poněkud nevyrovnanou kvalitou (úvodní kapitoly jsou 

dobré, ale kapitoly ke konci práce by zasloužili o něco větší pozornost při finalizaci). Text je 

také informačně dost hutný, místy by možná bylo dobré více problematiku rozepsat pro 

čtenáře, který neabsolvoval sám celou cestu vývoje, ale chce práci jen sám využít. Také by 
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možná bylo užitečné více rozepsat i postupy využité při zpracování obrazu z pohledu 

počítačové grafiky, aby jednak čtenář měl informace po ruce a jednak aby byl systém 

„průhlednější“ pro další vývoj. Nicméně tyto dvě poznámky nelze brát jako vyloženě závady, 

spíše jako upozornění autorovi pro zlepšení jeho budoucí odborné práce. 

 

Ve výsledku vzniklo dle mého názoru výborné a hlavně použitelné dílo, které je již nyní v 

provozu a předpokládá se jeho další vývoj. Očekával bych také nasazení nejen na původním 

místě u firmy Prusa Polymers, ale i obecně u pokročilejších provozovatelů 3D tiskáren tam, 

kde si sami filament vyrábějí, a to včetně jednotlivců „u sebe doma“. 

 

Práci doporučuji k obhajobě. 

 

Práci nenavrhuji na zvláštní ocenění.     

Pokud práci navrhujete na zvláštní ocenění (cena děkana apod.), prosím uveďte zde stručné 

zdůvodnění (vzniklé publikace, významnost tématu, inovativnost práce apod.). 
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