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1. Dosažené výsledky
Diplomant provedl technické řešení závěsného manipulátoru pro manipulaci s imobilními pacienty.
Závěsný manipulátor se pohybuje volně v drážce a je vybaven zdvihovou jednotkou, napájenou z
pojezdové drážky. 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 závěsného
manipulátoru s ručním pojezdem závěsu v drážce u stropu. Práce je přínosná pro praxi a jedná se o
středně časove 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 dobrá, práce je doložena kvalitními obrázky a také výkresová dokumentace
je na dobré úrovni.
V práci se objevují drobné chyby či nejasnosti:
str. 15 - Vstup transferový motor/kontakt s kolejí - nevhodný překlad
str. 25 - prostor pro řízení a PC, pravděpodobně tam PC nebude
str. 26 - varianta 2, není zmíněna ani zakreslena brzda
str. 27 - č. obr. 8-3 nesprávné
str. 33, 34 - nesprávná čísla varianty v tabulkách 4-9, 4-10
str. 51 - není potřeba detailně vykreslovat LED diodu a další součásti a další součásti na str. 53

Z koncepčních připomínek je nutno zmínit, že diskuze o variantě 4 s motorovým pojezdem spíše patří
do první rozhodovací úrovně koncepčních variant, než do variant vlastního konstrukčního provedení
zdvihací jednotky. Řešení pojezdu na obr. 5.5-5 by mělo být doplněné vedením pojezdu pro zamezení
naklopení pojezdu tahem na pás kolem horizontální osy ve směru pohybu, kdy může dojít k
problémům s napájecími kartáči, či zkratu. Také konstrukční řešení zdvihací jednotky není vhodné ,
přírubový motor s převodovkou je připojen na relativné tenkou nosnou desku a ta je připojena na
robustní hliníkové profily. Strukturální analýza přípojné desky nebyla provedena, provedena byla
pouze analýza dalších vybraných součástí s pomocí systému Pro/Engineer.

5. Dotazy na studenta
1. Jak zamezíte naklopení pojezdu v drážce při bočním tahu na závěs?

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