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1. Dosažené výsledky
Diplomová práce je dobře zpracovaná a přehledná. Diplomant navrhnul zařízení přesně splňující
požadavky zadání. Pěkná je vstupní rešerše. Výstupem DP je návrh požadovaného řešení, které je
možné vyrábět a dále užívat.

2. Problematika práce
Cílem diplomové práce je návrh poměrně složitého konstrukčního uzlu, který umožní stálou odchozí
polohu lana k připojené zátěži, přestože se jeho poloha na bubnu stále mění. Toto omezení je náročné
už vzhledem k extrémním silám v laně. Diplomant k úkolu přistoupil klasickým konstruktérským
postupem s využitím příslušného software. Navržené řešení je použitelné v praxi.

3. Přístup studenta k řešení práce
Diplomant prokázal, že zvládnul základy konstrukce a výpočtů strojních dílů a pohonů. Po celou
práci si počínal velmi samostatně a přes určité potíže dospěl k požadovanému cíli. Vhodné je
navržené řešení pomocí diamantového šroubu. Tím odpadla nutnost použít hydraulický nebo
pneumatický systém. Student pravidelně konzultoval.

4. Formální náležitosti práce
Diplomová práce obsahuje všechny náležitosti. Jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují. Obrázky
jsou kvalitní. V práci je minimum překlepů. Při řešení silových účinků na diamantový šroub mohl být
diplomant pečlivější. Množství odborné literatury a jiných zdrojů mohlo být větší. Výkresová
dokumentace je vyhovující.

5. Dotazy na studenta
1) Jakým způsobem by bylo možné zvýšit trvanlivost valivých ložisek?
2) Je náběh lana na horní kladku úplně přesný? Pokud ne, jakým způsobem by bylo možné toto
ošetřit?

6. Celkové zhodnocení práce
V diplomové práci se projevily diplomantovy konstruktérsko-výpočtářské znalosti nabyté při studiu i
v praxi. Řešení, které navrhnul, je funkční a zcela splňuje zadání. Práce je kvalitní a doporučuji ji k
obhajobě.
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