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1. Dosažené výsledky
Diplomová práce je dobře zpracovaná a zajímavá. Diplomant splnil všechny požadavky vyplývající
ze zadání. Počínajíc vstupní rešerší, přes návrh lana a souvisejících zařízení. Výstupem je požadované
řešení, které je možné vyrobit a dále pak využívat pro sportovně rekreační účely

2. Problematika práce
Cílem diplomové práce je návrh nezvyklého sportovního zařízení, které se u nás pro tyto parametry
ještě nevyskytuje. Podobných je ve světě pouze několik. Diplomant musel nejdříve vyřešit klíčový
problém – návrh lana. Tento krok se nakonec zdařil, přes určité potíže s dodavateli. Návrhy
jednotlivých stanic a dalších zařízení vyplynuly z požadavků zadavatele a z terénních podmínek
stavby.

3. Přístup studenta k řešení práce
Diplomant plně prokázal, že zvládnul konstrukci a výpočty strojních dílů a pohonů. Po celou práci si
počínal velmi samostatně a pomocí řady průběžných řešení dospěl k požadovanému cíli. Pravidelně
konzultoval. Ve své práci mimo jiné využil základní softwarové produkty - 3D modelování, software
pro MKP.

4. Formální náležitosti práce
Diplomová práce je velmi dobře čitelná, graficky výborná a obsahuje všechny náležitosti. Jednotlivé
kapitoly na sebe logicky navazují. V práci je v minimum překlepů (kapitoly 2.5.2 a 2.6.1 mají jiné
názvy v obsahu než v textu; na sestavě je uvedeno fyzikální měřítko místo 1:1000; v kusovníku by
mělo být místo „příruba lana“ uvedeno „úchyt“) Bylo použito dostatečné množství odborné literatury
a jiných zdrojů. Výkresová dokumentace splňuje zadání.

5. Dotazy na studenta
1) Jak velký je přibližně modul pružnosti v tahu u ocelových lan a jak se zjišťuje?
2) Jak velká bude diference délek použitého lana mezi zimou a létem (-30 až +50 °C)?

6. Celkové zhodnocení práce
V diplomové práci se naplno projevily diplomantovy velmi dobré konstruktérské a výpočtářské
znalosti nabyté při studiu.  Řešení, které navrhnul je originální, plně funkční a okamžitě připravené
pro výrobu. Práce je výborná a doporučuji ji k obhajobě.
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