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1. Problematika práce
Téma předložené diplomové práce,"Návrh a konstrukce rehabilitačního zařízení", je konstrukčního
typu a je zaměřeno do oblasti servisní robotiky. Svým rozsahem odpovídá požadavkům kladeným na
diplomové práce. Rovněž i zaměřením je v souladu s oborem robotika.

2. Dosažené výsledky
V úvodní části práce provedl diplomant analýzy využití robotizace při rehabilitaci poúrazových a
pooperačních stavů. Dále jsou zde uvedeny rehabilitační stroje, které jsou v současnosti dostupné.
Cílem práce bylo navrhnout zařízení pro rehabilitaci kloubů dolní končetiny, zvláště pak kolenního
kloubu. Na základě požadavkového listu, navrhl diplomant čtyři varianty řešení rehabilitačního
zařízení. Každá varianta, kromě obrázků a popisu, obsahuje i jejich slovní hodnocení, podle
navržených kritérií, které vycházejí z požadavkového listu. Pomocí hodnotové analýzy byla vybrána
optimální varianta. Pro určení významnosti kritérií využil diplomant i své spolužáky. Optimální
varianta je podrobně zpracována, doložena výkresovou dokumentací a výpočty, které jsou umístěny v
přílohách. Výkresová dokumentace obsahuje celkovou sestavu navrženého zařízení, podsestavu
měřicí hlavy a některé výrobní výkresy vybraných komponent. Práce rovněž obsahuje i jednoduché
zadání pro návrh řídícího systému. V další kapitole je proveden výpočet nákladů na výrobu
rehabilitačního zařízení. V závěru práce diplomant zhodnotil dosažené výsledky.

3. Původnost práce
Kontrolou na plagiáty nebyly objeveny žádné výrazné podobnosti s jinými dokumenty. Vzhledem ke
specifickému řešenému tématu, lze konstatovat, že diplomová práce je původní dílo posluchače.

4. Formální náležitosti práce
Předložená diplomová práce je na velmi dobré úrovni jak po stránce formální jazykové, tak i grafické.
K práci mám tyto připomínky:
- Hodnocení jednotlivých variant pro hodnotovou analýzu je pouze slovní. Některá kritéria jsou
počitatelná nebo měřitelná, bylo možno je vyjádřit hodnotou.
- Podstatnou část nákladů tvoří "direct drive motor", 500 000,- Kč. Nebylo možno tento motor
nahradit něčí jiným?
- Na výkresu sestavy rehabilitačního zařízení je nevhodně vytvořený půdorys. Odvozené pohledy
mají být závislé na hlavním pohledu, což je nárys.
- Na tomto výkresu jsou osy kresleny tenkou plnou čarou, podle zásad technického kreslení to má být
čerchována čára.
- Na výkrese sestavy bych předpokládal polohy křesla, řezy a doplňující detaily.
-Výkres podsestavy měřící hlavy obsahuje několik nedostatků. Hřídele a čepy se v řezech nešrafují.
Pořadí komponent v sestavách není vhodné začínat nakupovanými díly, např. ložiskovým tělesem. U
některých šroubů chybí hrany.

5. Dotazy na studenta
1. Porovnejte náklady na výrobu, s některými dostupnými rehabilitačními stroji.
2. Je potřeba aby měřicí hlava byla uložena ve valivých ložiscích, jaké by bylo jiné řešení.
3. Existuje jiné řešení  pohonu v měřící hlavě?

6. Celkové zhodnocení práce
Diplomant splnil všechny body zadání. Předložená práce je na velmi dobré úrovni. Diplomant
prokázal schopnost řešit technické problémy, a proto doporučuji práci k obhajobě.
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