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1. Problematika práce
Rozvoj turistického ruchu je ro Českou republiku velmi důležitý. Vybudování atrakcí podobného
typu, jako je v diplomové práci, zatraktivňuje oblasti, kde jsou vybudovány. Přináší to sebou nejen
větší návštěvnost této oblasti kvůli tomuto zařízení, ale také možnost rozvoje ubytovacích a jiných
rekreačních služeb. Proto je tato práce velmi aktuální. Toto zadání odpovídá jak náročností, tak
časově diplomové práci.

2. Dosažené výsledky
Na úvod byly popsány provozované volnočasové atrakce, které odpovídají zadání diplomové práce.
Byly stanoveny maximální rozsahy délky pojezdů a technické zázemí lanových drah pro tento způsob
aktivit. V závislosti na maximálním prověšení bylo navrženo nosné lano a provedena jeho kontrola.
Dále bylo zkontrolováno jeho kotvení v dolní stanici. Byl proveden návrh brzdného systému a
zkontrolovány jeho členy. Byly provedeny návrh a kontrola horní stanice i s kotvením. Na závěr byly
provedeny návrh a kontrola nosného vozíku. Diplomová práce může sloužit jako podklad pro
konečnou technickou dokumentaci lanové dráhy.

3. Původnost práce
Práce je podle kapitol vyvážená. Forma zpracování odpovídá diplomové práci a je na patřičné úrovni.
Práci lze pokládat za vlastní dílo studenta.

4. Formální náležitosti práce
Byly dodrženy formální zásady pro vypracování diplomových prací. Výkresová dokumentace je
zpracována formálně správně podle současných norem. Na velmi dobré úrovni je také grafická
úprava práce. Ve vzorci 3 je však překlep, místo cos patří sin.

5. Dotazy na studenta
1. Proč byla zvolena hmotnost protizávaží odpovídající síle 141 kN?
2. Je předpoklad dráhy brzdění brzdou Zip STOP tečné působení brzdné síly na odvíjecí buben
brzdy?

6. Celkové zhodnocení práce
Práci doporučuji k obhajobě, protože student splnil všechny body zadání práce a projevil velmi dobré
odborné znalosti v oblasti této problematiky.

výborněCelkové hodnocení:
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