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1. Problematika práce
Zadání diplomové práce je z oblasti konstrukce pomůcek a mechanismů pro tělesně postižené.
Poněvadž se jedná o zařízení, které  v sobě obsahuje mechatronické prvky, je téma diplomové práce
je v souladu s oborem "Robotika a i po stránce odborné odpovídá nárokům kladeným na diplomové
práce.

2. Dosažené výsledky
V úvodní části práce jsou uvedeny různé prostředky, sloužící tělesně postiženým. Určitá pozornost je
věnována prostředkům umožňujícím polohování pacientů. V další části práce byl definován
požadavkový list pro návrh polohovacího zařízení pro imobilní osoby. Na základě definovaných
požadavků byly navrženy tři varianty řešení, které se od sebe odlišují kinematickými strukturami a
počtem pohonů. U všech tří variant se předpokládá použití lineárních aktuátorů.  Vybraná varianta je
konstrukčně zpracována a doložena některými výpočty a sestavným výkresem.

3. Původnost práce
Na základě kontroly na plagiátorství, v systému "EDISON", nebyly zjištěny žádné výrazné
podobnosti s jinými pracemi, lze tedy konstatovat, že předložená bakalářská práce je původní dílo
studenta.

4. Formální náležitosti práce
K předložené diplomové práci mám následující připomínky:
      - V diplomové práci postrádám seznam použitých značek a symbolů.
      - Přiřazení hodnot kritériím v hodnotové analýze je provedeno slovně, poněvadž většina
kritérií je počitatelná, bylo vhodnější uvést konkrétní čísla.
      - V kapitole 7.1 je konstatováno, že navržený mechanismus byl zavazben tak, aby
neobsahoval nadbytečné vazby, tedy měl redundanci rovnou nule. Poněvadž se jedná o mechanismus
obsahující kinematické smyčky, bylo by vhodné toto tvrzení doložit,  jak byly definovány jednotlivé
klouby.
      - Tvrzení že redundance rovná jedné nemá vliv na výsledky je mylné. Pokud byly síly jejichž
průběhy jsou zobrazeny na obrázcích 17 ÷ 19 vypočteny při redundanci jedna, nemusí odpovídat
skutečnosti.
      - Výpočtový model na obrázku 20 neodpovídá analyzovanému mechanismu. Jedná se o díl
kloubově uložený, nelze definovat vetknutí.
      - Materiál nosného profilu, obr. 20, 21, je navrhován z materiálu 11600, poněvadž se jedná o
svařenec, je to nevhodné.
      - Výkres sestavy neodpovídá zvyklostem technického kreslení, nevhodné umístění hlavního
pohledu, chybí osy, české označení pohledů a řezů se střídá s anglickým, sklony šraf a pod...

5. Dotazy na studenta
1) Demonstrujte jakým způsobem jsou vytvořeny klouby mechanismu, tak aby bylo dosaženo
redundance nula.
2) Jak má být správně uložený model předního rámu pro pevnostní analýzu.
3) Jakou jakost oceli je možno navrhnout místo materiálu 11600.

6. Celkové zhodnocení práce
Diplomová   práce je i přes výše uvedené výhrady požadované  úrovni. Diplomant   prokázal
schopnost řešit složité technické problémy  a proto navrhuji předloženou práci k obhajobě.
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