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1. Dosažené výsledky
Diplomant ve své práci předložil zdařilé řešení víceúčelového zařízení pro rehabilitaci dolních
končetin. V přílohách práce doložil potřebné výpočty pro dimenzování jednotlivých uzlů a součástí
zařízení a práci doložil výkresovou dokumentací a výrobními výkresy vybraných součástí.

2. Problematika práce
Tématem diplomové práce je návrh zařízení pro rehabilitaci a posilování dolních končetin, které
umožňuje několik režimů cvičení - pasivní rehabilitaci, kdy přístroj sám procvičuje končetinu, aktivní
rehabilitaci, kdy pohon řízeně zatěžuje končetinu a izokinetické měření, kdy přístroj udržuje
nastavené rychlosti cvičení a měří velikost sil pacienta. Jedná se o aktuální problematiku a řešení
bude nabídnuto vybraným rehabilitačním ústavům.
Z hlediska obtížnosti se jednalo o relativně náročné zadání s několika řízenými osami pohybu.

3. Přístup studenta k řešení práce
Přístup diplomanta k řešení práce byl příkladný, samostatně využíval a zpracovával dostupné
informace a pravidelně využíval konzultace s vedoucím práce.

4. Formální náležitosti práce
Práce je velmi dobrá po grafické i textové stránce, také struktura práce je dobrá a v přílohách jsou
doloženy všechny potřebné výpočty pro dimenzování jednotlivých komponent zařízení. Výkresová
dokumentace je poněkud strohá, obsahuje pouze sestavný výkres celého zařízení, sestavu pohonu
(měřící hlavy) a dva výrobní výkresy, chybí zde jednotlivé podsestavy, které jsou uvedeny pouze ve
vlastním textu práce ve formě 3D obrázků.

5. Dotazy na studenta
1. Jaké úpravy zařízení by bylo nutno provést, aby zařízení mohlo sloužit i k rehabilitaci, popř.
posilování horních končetin?
2. Proč je momentový (direct drive) motor vhodnější pro momentové řízení, než klasický motor s
převodovkou?

6. Celkové zhodnocení práce
Diplomant prokázal schopnost samostatné inženýrské práce a přes dílčí nedostatky ve výrobní
dokumentaci hodnotím práci jako výbornou.
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