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Návrh a realizace vylehčené protézy horní končetiny s dislokovanou pohonnou jednotkou
Cíl práce:

Student by měl v rámci diplomové práce navrhnout řešení, jak snížit hmotnost protézy horní
končetiny a jak ji zjednodušit. Cíle by měl dosáhnout dislokací motoru a novým konstrukčním
řešením ovládání protézy. Protéza má splňovat požadavky a charakteristiky současných
myoelektrických protéz.
Připomínky a otázky k event. zodpovězení při obhajobě:

Student přistoupil k řešení zadané problematiky svědomitě a dokázal navrhnout a vyrobit
prototyp funkční protézy HK. V rámci konzultací postupu návrhu a výroby prokázal dostatek
získaných znalostí v této tématice, což také dobře zpracoval v rešerši.
Popsané postupy jsou ve většině případů srozumitelně vysvětleny a popsány s pomocí
obrázků a kótovaných výkresů. Bylo by vhodné sjednotit měřítko výkresů a stylu zobrazení.
Řešení potřebné samosvornosti protézy by bylo dobré řešit jinak, nebo alespoň navrhnout
možné řešení. Reálné protézy mají mít z bezpečnostních důvodů nouzové otevírání a
zavírání externí silou pro případ poruchy. Navržený mechanizmus toto zatím neumožňuje.
Otázka: Porovnání současného řešení mechanizmu vzorku s použitím kuličkového
šroubu.
Porovnávat cenový odhad při kusové výrobě prototypu s cenami jiných protéz není
vypovídající. Jde o finanční náklady na materiál, nikoliv o prodejní cenu.
Otázka: Stručná ekonomická úvaha výroby a marketingu protéz ruky.
Požadavek na snížení hmotnosti a jednoduchý snadno reprodukovatelný mechanismus byl
splněn a bylo by zajímavé pokračovat v rozvoji tohoto prototypu.
Otázka: Pro které skupiny lidí je protéza navrhována?
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