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1. Dosažené výsledky
Konkrétně bylo cílem studenta navrhnut nový standardní rám pro stroje výrobce SASSI, typ LEO,
MF 48 a MODY včetně nutných komponent tvořících celek. Součástí práce byla modernizace
standardizovaného závěsu klece kabiny výtahu. Výsledky práce jsou aktuální a využitelné v praxi,
zejména společností OTIS a.s. v České republice.

2. Problematika práce
Student v diplomová práci řeší inovaci vybraných částí osobního výtahu, práce je zaměřená na
inovaci rámu pod stroj s prodlouženou hřídelí a modernizace závěsu dvojkladky a trojkladky klece
kabiny.
V první části je zpracováno zaměření šachty, postup montáže a jejich problematika. Druhá část
diplomové práce pojednává o standardizovaném rámu pod výtahové stroje s prodlouženou hřídelí
výrobce SASSI typ LEO a MF 48, a standardizovaném rámu pod výtahové stroje výrobce SASSI typ
LEO a MODY.
V závěru práce student analyzoval přínosy konstrukčních změn.

3. Přístup studenta k řešení práce
Student využíval odborných konzultací a zodpovědně přistupoval k tvorbě diplomové práce. Práci
zpracoval v předstihu na vysoké úrovni. Práce svou náročností i zpracováním odpovídá diplomové
práci. Přístup studenta hodnotím nadmíru kladně.

4. Formální náležitosti práce
Práce postupuje od teoretického základu až k praktické aplikaci. Práce je systematicky členěna do
několika kapitol, které na sebe navazují a jsou proporčně vyváženy. Práce je koncipována přehledně a
s vhodně zvolenou vnější úpravou. Student dodržel formální zásady pro vypracování diplomové
práce dané Fakultou strojní VŠB-TUO. Citace splňují podmínky dané platnou normou ISO 690.

5. Dotazy na studenta
Nemám dodatečné dotazy na studenta, všechny zodpověděl ke spokojenosti při konzultacích.

6. Celkové zhodnocení práce
Předloženou diplomovou práci pana Bc. Františka Dufka hodnotím na výbornou a doporučuji k
obhajobě.
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