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 Student se měl v bakalářské práci zaměřit na principy výroby gramofonových desek, 
které v dnešní době zažívají renesanci, diskutovat možná úskalí výrobního procesu z hlediska 
vlivu na výslednou kvalitu záznamu a celkový vzhled produktu. Stěžejním tématem práce byl 
návrh kamerového systému pro efektivní optickou inspekci kvality desky, jeho implementace s 
využitím inženýrského nástroje LabView a diskuse zaměřená na možné nasazení tohoto systému 
do výrobního procesu. 
První kapitola je nejprve věnována technologii výroby gramofonových desek. Popis je poměrně 
stručný, bez větších detailů a odborných pojmů. Škoda, že student nevyužil absolvované exkurze 
do firmy GZ Media pro získání bližších technických informací k výrobě desek, pokud samozřejmě 
nejsou výrobním tajemstvím, které by v práci zužitkoval. Následuje detailní popis možných vad 
výsledného produktu, které souvisí s výrobním procesem a uvádí též jejich příčiny.V poslední 
části první kapitoly student diskutuje možnosti kamerového systému pro automatizovanou 
optickou inspekci desky; zabývá se výběrem vhodné kamery, která by splnila zvýšené nároky na 
pořízení detailních snímků drážek desky  nezbytných pro relevantní ohodnocení kvality 
výrobního procesu a dochází k závěru, že při použití aktuálně dostupné kamery není možné tyto 
snímky pořídit. Z tohoto důvodu se v experimentální části práce zaměřuje na detekci 
makroskopických vad, větších než jsou rozměry drážky. Tento fakt ovšem nenarušuje zadání 
práce, neboť v něm není specifikováno, na které typy vad se má student zaměřit. Dále též 
diskutuje způsoby nasvícení snímané předlohy s ohledem na eliminaci nežádoucích odlesků. V 
závěru této kapitoly student velmi stručnou formou seznamuje čtenáře s prostředím programu 
LabView, který použil k realizaci úloh zpracování obrazu. 
Druhá kapitola je experimentální a popisuje realizaci kamerového systému pro detekci 
makroskopických vad na desce, především zrnek prachu. Podle mého názoru by se tento přístup 
hodil spíše k detekci makroskopických objektů na niklové předloze použité pro lisování vinylové 
desky. Nejprve se student zaměřuje na realizaci osvětlovací soustavy pomocí několika 
výkonových svítivých diod. Dochází k závěru, že původní představa o rozmístění zdrojů světla a 
kamery uvedená v první kapitole, je nevhodná, především kvůli přesvícení předlohy a 
nerovnoměrnému rozložení světla. Vydal se cestou, kdy jsou zdroje světla umístěny za kamerou. 
Dle mého názoru ani tento způsob nemusí vést k uspokojivému vyřešení problematiky 
rvnoměrného nasvícení scény. Student mohl např. vyzkoušet vliv použití difúzní desky na 
rovnoměrnost rozložení světla.Pozitivně hodnotím přístup k řešení regulace jasu svítivých diod 
na bázi pulsně-šířkové modulace včetně zpětnovazebního obvodu tvořeného fotorezistorem a 
realizované na platformě Arduino. Chvályhodná je též snaha integrovat tuto část do prostředí 
LabView, která se však z nějakého důvodu nezdařila. Následuje poměrně stručný odstavec 
zabývající se samotným zpracováním snímané předlohy s cílem detekovat makroskopické vady. 
Postrádám především objektivní zhodnocení úspěšnosti detekce při různých konfiguracích 
detekčních algoritmů, úrovních jasu osvětlovací soustavy, vliv okolního osvětlení na robustnost 



systému apod. Více prostoru mohlo být věnováno principům použitých detekčních algoritmů. 
Poslední kapitola rozebírá problematiku praktické realizace inspekčního systému ve výrobním 
prostředí. Student diskutuje vliv umístění kamery a osvětlovací soustavy na robustnost zařízení, 
ale i na ergonomii pracoviště. Shrnuje přínosy inspekčního zařízení z hlediska snížení výrobních 
ztrát. Uvědomuje si, že současná verze inspekčního zařízení vyžaduje další vývoj. 
 
Otázky k diskusi 

1) Které druhy technologií výroby master předlohy znáte? Jaké jsou jejich výhody a nevýhody?  
2) Jmenujte dva nejčastější typy snímacího zařízení používaného u gramofonů. Jaké jsou jejich 
výhody a nevýhody? Jakým způsobem je v drážce zaznamenám stereofonní zvuk? 
3) Zapište průběh jedné periody signálu PWM z obr. 14 pomocí funkce jednotkový skok 
(Heavisideova funkce). Vypočtěte střední hodnotu takového signálu. 
 
Celkové zhodnocení 

Předložená bakalářská práce má z hlediska formálního několik nedostatků. Především se jedná o 
následující: v textu chybí odkazy na použité informační zdroje uvedené na konci práce, číslování 
obrázků není vzestupné a jednotné, vyskytlo se několik drobných gramatických prohřešků, v 
závěru práce v podstatě chybí podrobné zhodnocení dosažených výsledků (je však uveden 
poměrně obsáhlý výhled do budoucna). Z hlediska věcného lze konstatovat, že se studentovi 
podařilo splnit zadání bakalářské práce. V textu diskutují úskalí, s nimiž se setkal, uvádí možné 
směry jejich řešení. Je ovšem škoda, že se některým partiím nevěnoval více, především pak 
experimentální část práce mohla být propracována lépe, aby měla větší vypovídající schopnost. 
Při rozhodování nad výslednou známkou jsem zvážil všechny uvedené přednosti a nedostatky 
předložené práce.  
Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím klasifikačním stupněm C (dobře). 
 
 
 
V Postoloprtech dne 11.6.2016      Ing. Lukáš Fritsch 
 
 


