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1. Problematika práce
Manipulaci s tělesně postiženými osobami lze hodnotit jako velmi namáhavou práci a velmi často
tuto činnost nemůže vykonávat jeden ošetřovatel. Proto vývoj různých manipulačních zařízení,  které
tuto činnost usnadňují je velmi potřebný a proto téma diplomové práce je aktuální. Z hlediska
odborného zaměření je v souladu s oborem "robotika".

2. Dosažené výsledky
Cílem zadání diplomové práce bylo navrhnout  a zkonstruovat  zařízení pro usnadnění manipulace s
tělesně postiženými pomocí textilních pásů. V úvodu práce provedl diplomant podrobnou analýzu již
existujících obdobných zařízení, které se používají  jak v nemocnicích nebo v domácím prostředí. Na
základě této analýzy navrhl varianty dispozičního uspořádání manipulačního zařízení, specifikoval
požadavkový list a navrhl pět variant podvěsného motorického vozíku. Aplikací hodnotové analýzy
vybral optimální variantu, kterou zpracoval do formy technického řešení, které je doloženo
technickým popisem jednotlivých částí a některými výpočty. Další kapitola je zaměřena na způsob
řízení pohonu  pro zvedání. Diplomová práce rovněž obsahuje výkresovou dokumentaci. V závěru
diplomant zhodnotil dosažené výsledky.

3. Původnost práce
Rozsah diplomové práce odpovídá rozsahu běžných diplomových prací. Předložená práce je původní
dílo diplomanta.

4. Formální náležitosti práce
5. Po formální a odborné stránce diplomová práce na požadované úrovni. Lze vytknout
následující nedostatky:

- V diplomové práci se objevují pravopisné chyby, v některých větách chybí slova....

- Nevhodné názvy kapitol, například  kapitola 3. Varianty, podkapitola 3.1 varianty 1... Název
kapitoly by měl vyjadřovat obsah kapitol. Kapitola 4.3 má opět název Varianty.

- Obrázky v kapitole 3.1 Varianta 1 mají nevhodnou velikost písma, každý obrázek má jinou.

- Některé obrázky navržených variant v kapitole 4.3 jsou málo srozumitelné.

- Kapitola 5. Konstrukční řešení... začíná návrhem pohonu. Předpokládal bych podrobný
technický popis vybrané varianty.

- Barevné rozlišení řádků tabulek není vhodné, jsou špatně čitelné.

- Navržené zařízení je určeno pro zvedání osob, lze předpokládat, že se jedná o vyhrazené
zařízení ve smyslu zákona. Výpočtová dokumentace by měla odpovídat příslušnému zákonu. V
seznamu použité literatury jsem nenašel ani jeden zdroj, který by se zabýval touto problematikou.

- V textu chybí odkazy na použitou literaturu. Internetové zdroje v seznamu použité literatury
neodpovídá citační normě.

- Z popisu není jasné, jestli se na buben navíjí pás nebo lano, je to zřejmé až z výkresu.

- Umístění tlačítek na zvedacím zařízení je nevhodné a pro člověka menší výšky
nedosažitelné.



- Z výkresu "Jezdec, není patrné uložení pojezdových kol.

- Sled pozic v kusovnících je nevhodný, první položkou většinou bývá největší nebo nejtěžší
komponenta, která se vyrábí, nikoliv šroub. Názvy komponent v celkové sestavě jsou nevhodné,
"STOP", "ON_OFF"...

- Z výkresu není patrné uchycení kolejnice do stropu.

5. Dotazy na studenta
1) Jakým způsobem jsou uložena pojezdová kola jezdce.
2) Jakým způsobem se předpokládá uchycení koleje do stropu.
3) Které právní normy by mohly definovat vyhrazená zařízení z hlediska bezpečnosti.

6. Celkové zhodnocení práce
I přes výše uvedené připomínky diplomant zvládl zadanou tematiku, diplomová práce je požadované
úrovni .
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