
Hodnocení diplomové práce – oponent

Autor hodnocení: Ing. Tomáš Chlopčík
Vedoucí diplomové práce: doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D.
Oponenti: Ing. Tomáš Chlopčík
Téma: Konstrukční a cenová optimalizace sklopného mechanismu ručních madel

porodní postele AVE2
Verze ZP: 1
Student: Bc. Marek Fuciman

1. Problematika práce
Zadání diplomové práce je konstrukční a cenová optimalizace sklopných madel. Cílem práce bylo
navrhnout sklopná madla splňující požadavky zadané firmou BORCAD Medical a.s. Tato práce
odpovídá náročnosti magisterského studia a k jejímu vypracování se musel autor seznámit se
zdravotnickými normami, firemními procesy, technologiemi a know-how.

2. Dosažené výsledky
Autor se v úvodu práce zabývá analýzou stávajícího řešení a popisem funkce madla. Dále
specifikoval požadavky na konstrukci madla, které shrnul v požadavkovém listě a na jehož základě
navrhnul dvě konstrukční řešení. Obě konstrukční řešení podrobil hodnotové analýze, ze které
vyplynulo, že nejvhodnějším konstrukčním řešením je varianta B. Vybraná varianta je podložena
silovými a pevnostními výpočty vybraných části a rizikovou analýzou. Dále byla tato varianta
vyrobena a otestována dle požadavků specifikovaných v požadavkovém listě. Na závěr bylo
provedeno ekonomické zhodnocení navržené varianty a porovnáno se stávajícím řešením. Součásti
práce je výkresová dokumentace vytipovaných dílů a sestav.

3. Původnost práce
Diplomová práce pojednává o optimalizaci konstrukčního uzlu porodní postele firmy BORCAD
Medical a.s. Tudíž lze konstatovat, že diplomová práce je původním dílem autora a podobnost s
jinými prácemi je vyloučena.

4. Formální náležitosti práce
K předložené bakalářské práci mám následující připomínky:
• Ve výkrese PPB-097.03.03.03p01 jsou řezy A-A a D-D, ale není vyznačeno, ze kterého pohledu
jsou vytvořeny. V razítku je uvedeno, že výkres je tvořen dvěma listy, ale druhý list není přiložen.
• Ve výkrese PPB-097.03.01.01p01 je značka pohledu P, ale pohled P se tam nenachází
• Ve výkresové dokumentaci jsou drobné nedostatky jako například: chybějící osy, značka rozvinu,
kóty
• Ekonomické zhodnocení by bylo vhodné doplnit i o porovnání strojního času na jednotlivých
operacích

5. Dotazy na studenta
V tabulce 18 je uvedeno, že během cyklické zkoušky došlo k uvolnění šroubů. Řešením bylo použití
lepidla Loctite 243.
1. Jaké jsou nevýhody použití lepidla Loctite pro zajištění šroubů?
2. Jaké jsou další možnosti zajištění zmíněných šroubů proti uvolnění?

6. Celkové zhodnocení práce
Diplomová práce je i přes výše uvedené výhrady na vysoké úrovni. Kladně hodnotím aktivní přístup
autora v komunikaci se zadávající společnosti a schopnost nastudovat problematiku nových
technologii, materiálů a konstrukčních prvků. Proto předloženou diplomovou práci doporučuji k
obhajobě.
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