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1. Dosažené výsledky
Obsah bakalářské práce odpovídá bodům zadání. Úkolem posluchače bylo rekonstruovat
mechanismus, pro vysuv nohy  porodní postele, vyráběné ve firmě Borcad, nyní již
BORCADMEDICAL. Na základě požadavků výše uvedené firmy, provedl posluchač analýzy
stávajícího stavu. Na základě těchto analýz navrhl posluchač tři varianty řešení zlepšení funkce
mechanismu. Navržená řešení jsou principiálně odlišná, což je základní podmínka pro aplikaci
kriteriální analýzy. Na základě této analýzy byla vybrána nejvhodnější analýza. Tato je podrobně
zpracována doložena potřebnými výpočty a výkresovou dokumentací. V závěru práce je proveden
výpočet výrobních nákladů. Obsah diplomové práce je rovněž doložen i na přiloženém CD.

2. Problematika práce
Zadání bakalářské práce vychází z dlouholeté spolupráce katedry robotiky s firmou Borcad.
Předmětem zadání je rekonstrukce jednoho z uzlů porodní postele. Poněvadž se jedná o
mechanismus, s přímou návazností na konkrétní výstup do praxe, je toto téma aktuální a je v souladu
s oborem robotika.

3. Přístup studenta k řešení práce
Posluchač přistupoval k řešení bakalářské práce zodpovědně, pravidelně se zúčastňoval společných
konzultací. Samostatně řešil  vzniklé technické problémy.

4. Formální náležitosti práce
Po formální stránce bakalářská práce je v souladu s požadavky kladené na bakalářské práce. Struktura
práce odpovídá zadání. Bakalářská práce je na velmi dobré grafické a gramatické úrovni. Velmi často
se  objevují drobné pravopisné chyby. Bakalářské práci lze vytknout následující  nedostatky:

- Posluchač neodevzdal, na přiloženém CD, text bakalářské práce ve formátu MSWord, pouze ve
formátu PDF.

- Bakalářská práce je technický text, je vhodné používat trpný rod.

- Vicekriteriální analýza je pouze subjektivní dojem posluchače. Není patrné jak byla jednotlivá
kritéria hodnocena, rovněž není patrné jak byly hodnoceny jednotlivé varianty.

- Z popisu varianty č. 1  použitím není patrné, jak bude plynová pružina stlačována.

-Samosvornost navrženého mechanismu je odvozena na základě obrázku č. 23. Bylo by vhodné aby
obrázek byl zařazen v této kapitole.

- Ve výkresu sestavy je uvedena značka opracování, v těchto to výkresech se opracování neudává.

5. Dotazy na studenta
1) Vysvětlete postup výběru optimální varianty.

2) Jaký způsobem bude stlačována plynová pružina ve variantě č 1.

6. Celkové zhodnocení práce
Předložená bakalářská práce splňuje všechny požadavky kladené na bakalářské práce. Posluchač
prokázal schopnost řešit konstrukční problémy, proto tuto práci doporučuji k obhajobě.
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