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1. Problematika práce
Základními požadavky jsou jednoduchost, snadná manipulovatelnost, zařízení musí být lehké z
hlediska pocitů pacienta a levné ve srovnání
s existujícími měřicími systémy. Jak ze zadání vyplývá, jde o časově i obsahově velmi náročný
problém, kde řešitel musel v průběhu prací získávat prvé zkušenosti s návrhem tohoto typu zařízení.
Aktuálnost a bezprostřední vazba na praxi je naprosto zřejmá.

2. Dosažené výsledky
Autor prokázal svými výsledky schopnost zvládnout návrh originálního zařízení po stránce
projektové
i výpočetní. Jeho postup od původního lepenkového modelu po návrh upraveného funkčního zařízení
je příkladem cílevědomé samostatné práce.
Doporučuji uvažovat o ochraně duševního vlastnictví jeho původní myšlenky.

3. Původnost práce
Práce je zcela původní, úměrnost jednotlivých částí práce je dobře sladěna.

4. Formální náležitosti práce
Vnější úptava, časté doplňení textu obrázky přispívají k dobré přehlednosti práce.
Z hlediska českého jazyka se autor dopustil řady nepřesných vyjádření, které však nejsou na závadu v
celkovém hodnocení
přínosu práce. Např.: slovo měřící nahradit všude měřicí, výraz "dobře sedla" doporučuji nahradit
"byla v dostatečném kontaktu s tělem pacienta",
, slovo "náhubek" u člověka doporučuji nahradit "díl pod bradou". Dále autor vymyslil
nové české slovo "radiu", doporučuji nahradit všude českým zaoblení atd. Závěr je však koncipován
přesně a pochopitelně.

5. Dotazy na studenta
Bylo vyrobeno Vámi navržené zařízení a vyzkoušeno na pacientovi či pacientech?
Když ne, kdy s realizací počítáte?

6. Celkové zhodnocení práce
Úroveň práce jednoznačně svědčí o výborném zvládnutí základních inženýrských schopností
bakalářského studijního stupně. Konstrukčně-projekční schopnosti autora bakalářské práce a
zvládnutí základů počítačového modelování jsou toho přesvědčivým důkazem. Doporučuji práci k
obhajobě a hodnotím ji známkou výborně.
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