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1. Dosažené výsledky
Předkládaná diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem posilovacího stroje. Zadání práce
bylo inspirováno obdobnými stroji, dostupnými na komerčním trhu. Řešitel měl rovněž za úkol
navrhnout řešení, které by eliminovalo některé nevhodné vlastnosti zvolené předlohy. Práce má
výstup v podobě konstrukčního návrhu posilovacího stroje s inovovanými prvky a má potenciál
praktického využití.

2. Problematika práce
Student zpracoval stručnou rešerši posilovacích strojů na trhu a provedl jejich rozdělení. Po té
následuje návrh vlastního řešení stroje s novou stavbou, zejména v oblasti přenosu sil od chodidel
cvičícího směrem k brzdě stroje. Řešení není komplexně zpracováno, což však ani nebylo možné
vzhledem k omezenému rozsahu práce. Student své navržené zařízení vymodeloval ve 3D softwaru a
pevnostně zkontroloval vybrané díly. Navrhl rovněž nové řešení uložení kyvných dílů a aplikoval
únavový výpočet na zvolenou součást. V práci byla použita rovněž MKP na vybraný díl. Postup v
práci je logický, pevnostní výpočty a kontroly jsou standardně provedeny. Příloha obsahuje výkres
sestavy a podsestavu svařence základního rámu.

3. Přístup studenta k řešení práce
Student postupoval samostatně. Postup v práci a výpočty konzultoval s vedoucím práce a s
vybranými pedagogy. Připomínky vhodně zapracoval.

4. Formální náležitosti práce
Po formální stránce je práce na dobré úrovni, je bez chyb a opomenutí. Dílo odpovídá směrnici pro
psaní závěrečných prací na FS. Z opomenutí podotýkám jen chybějících několik os na podsestavě
rámu.

5. Dotazy na studenta
1. Je úvaha o zanedbání koncentrace napětí v oblasti vetknutí čepu do rámu zcela korektní? Jak by se
dal tento součinitel přesněji odhadnout?
2. Prosím o objasnění důvodu volby kombinace axiálního valivého a radiálního kluzného ložiska na
čepu při stejných působících silách v radiálním a axiálním směru.
3. Uveďte konstrukční opatření pro bezpečný provoz zařízení s ohledem na stabilitu provozu a možný
pohyb po podlahové krytině.

6. Celkové zhodnocení práce
Student splnil zadání, téma řádně zpracoval a dokázal aplikovat nabyté poznatky ke studia. Proto
doporučuji k obhajobě.
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