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1. Dosažené výsledky
Obsah diplomové práce odpovídá bodům zadání. V úvodní části části diplomové práce jsou
provedeny podrobné analýzy stávajícího stavu madel na porodním lůžku AVE 2.  Diplomant
analyzoval stávající problémy z hlediska funkčnosti a nákladů na výrobu. Na základě těchto analýz
byly stanoveny cíle a požadavkový list. Vzhledem k tomu, že cílem diplomové práce byla i realizace
a testování navrženého mechanismu, byl definován podrobný harmonogram činností. Dále diplomant
navrhl postupně dvě varianty řešení mechanismu madel.   Dále jsou v práci uvedeny výpočty, pomocí
kterých  provedl diplomant  dimenzování vybraných částí.  Obě varianty byly realizovány a pomocí
hodnotové analýzy byla vybrána vhodnější varianta. Součástí práce je i analýza rizik vybrané
varianty. V další části práce prezentuje diplomant způsob testování a uvádí výsledky testování. V
závěru práce je provedeno ekonomické hodnocení a zhodnocení dosažených výsledků. Součástí práce
je i výkresová dokumentace. Veškerá data k diplomové práci jsou na přiloženém CD.

2. 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 je v souladu s oborem robotika.

3. Přístup studenta k řešení práce
Diplomant  přistupoval k řešení bakalářské práce zodpovědně, pravidelně se zúčastňoval  konzultací.
Postup řešení rovněž konzultoval s externím konzultantem. Samostatně řešil  vzniklé technické
problémy.

4. Formální náležitosti práce
Po formální stránce diplomová práce je v souladu s požadavky kladenými  na diplomové  práce.
Struktura práce odpovídá zadání .Předložená diplomová  práce je na vysoké grafické i gramatické
úrovni. Lze vytknout pouze následující  drobné nedostatky:

- Součástí práce je i harmonogram činností, bylo by vhodné uvést, jak byl plněn.
- Z kapitoly "dimenzování součástí" není zřejmé, pro kterou variantu se výpočty provádí.

Doložená výkresová dokumentace byla vytvořena podle standardů firmy BORCAD Medical, obě
varianty byly vyrobeny, přesto mám následující připomínky:
- Ve výrobních výkresech dílů chybí značky pro drsnost.
- V některých výkresech chybí osy a koty.

5. Dotazy na studenta
1) Doložte plnění harmonogramu.
2) Pro kterou variantu jsou prováděny pevnostní výpočty.
3) Přeložte do češtiny název "Sklopny rajcak".
4) Obě varianty mechanismů madel byly vyrobeny, jsou zdokumentovány případné změny v
dokumentaci?

6. Celkové zhodnocení práce
Předložená diplomová práce je na vysoké úrovni. Diplomant musel řešit nejenom konstrukční
problémy při navrhování mechanismů, ale i problémy vzniklé při realizaci a rovněž i při testování
navrženého mechanismu. Jedná se tedy o komplexní diplomovou práci. Diplomant jednoznačně



prokázal schopnost řešit komplexně  technické problémy, a proto tuto práci doporučuji k obhajobě.
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Ostrava, 04.06.2019 doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D.


