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1. Dosažené výsledky
Diplomant provedl technické rešení mobilního manipulátoru pro speciální účel vkládání imobilních
pacientů na sedačce do vany. Mobilní podvozek je vybaven mechanismem rozevření lyžin s pákovým
ovládáním pedálem.
Detailní konstrukční řešení doložil potřebnými výpočty a výkresovou dokumentací. Na závěr jsou
uvedeny orientační ceny komponent. Výsledek diplomové práce je plně využitelný v praxi.

2. Problematika práce
Jedná se o stále aktuální téma manipulace s pacienty s omezenou pohyblivostí pomocí manipulačního
ramene a pevné sedačky. Práce je přínosná pro praxi a jedná se o středně časově i technicky obtížné
téma, které je charakteristické svou komplexností.

3. Přístup studenta k řešení práce
Přístup diplomanta k řešení diplomové práce byl odpovědný, pravidelně využíval konzultací a
samostatně využíval dostupné informační zdroje.

4. Formální náležitosti práce
Formální úprava práce je velmi dobrá, práce je doložena kvalitními obrázky a také výkresová
dokumentace je na dobré úrovni. Dynamická analýza mechanismu manipulátoru je provedena s
pomocí systému Pro/Engineer a výsledky výpočtu jsou pro vybranou polohu ověřeny ručním
výpočtem. Nedostatkem práce je oblast strukturálních analýz, které nejsou provedeny ani pro nejvíce
zatížené součásti. Není řešena silová analýza mechanismu aretačních čelistí a záležitost stability
podvozku při maximálním vyložení ramene.

5. Dotazy na studenta
1. Jak se provede analýza stability mobilního podvozku při upevnění čelistí na vanu?
2. Jakým momentem bude namáhán mechanismus čelistí při maximálním vyložení ramene s
pacientem?
3. Předveďte při obhajobě strukturální analýzu aretačních čelistí na vaně.

6. Celkové zhodnocení práce
Diplomant prokázal schopnost samostatné inženýrské práce, zadání diplomové práce beze zbytku
splnil. Doporučuji k obhajobě.
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