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1. Problematika práce
Problematika diplomové práce je aktuální s návazností na praxi. Diplomová práce se zabývá
optimálním konstrukčním návrhem posilovacího zařízení twist stepper. Úvod práce ukazuje v
současnosti používané druhy stepperů. Práce vychází z poznatků s užíváním twist stepperu Roto a
snahou odstranit zjištěné nedostatky. Nové navržené zařízení se skládá ze svařovaného rámu, dvou
nášlapů spojených mechanismem skládajícím se z táhel s kulovými čepy, čelisťové brzdy na
nastavení odporu a rychlosti při cvičení, kde brzdová destička je k brzdovému kotouči přitlačována
šroubem vyvedeným do přední části zařízení s utahovacím kolečkem, a přidržovacího držadla
zajišťující stabilitu při cvičení. Držadlo je otočné a výškově stavitelné.

2. Dosažené výsledky
Dosažené výsledky práce odpovídají zadání a lze je prakticky využít k výrobě stepperu s lepšími
vlastnostmi. Navržené provedení  stepperu včetně příslušných obrázků je vhodné a správně počítané.
Z hlediska bezpečnosti a životnosti důležité součásti – šikmé čepy rámu nesoucí nášlapy zatížené
celou váhou cvičícího, odporová brzda a axiální kuličkové ložisko šikmého čepu byly analyticky
pevnostně kontrolovány.  Pevnostnímu MKP výpočtu byl podroben kulový čep a rameno.

3. Původnost práce
Práci lze pokládat za dílo studenta. Proporčně je vhodně členěna a forma zpracování odpovídá
diplomové práci.

4. Formální náležitosti práce
Diplomová práce je přehledná, správně členěná, jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují. Text je
bez gramatických chyb. Na úrovni je také grafická úprava práce s obrázky. Výkresová dokumentace
zahrnuje sestavu twist stepperu s kusovníkem a podsestavu svařence základního rámu s kusovníkem.
Je zpracována formálně správně.

5. Dotazy na studenta
Vysvětlete či popište kývavý pohyb axiálního ložiska, jak uvádíte na straně 42.

6. Celkové zhodnocení práce
Diplomovou práci doporučuji k obhajobě, protože student splnil zadání práce a prokázal odborné
znalosti a schopnost samostatné konstrukční práce.
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