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1. Problematika práce
Bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem zařízení určeného pro vývoj chladících kanálků v
brzdovém kotouči formule 1. Bylo zvoleno testovací zařízení s otevřeným okruhem toku energie, kde
hlavním úkolem práce bylo navrhnout uložení testovaného brzdového kotouče v dynamometru.
Přenos brzdného točivého momentu zařízením (mezi přírubami) je uskutečněn pomocí evolventního
drážkování dutého hřídele. Hřídel je uložen ve dvou zakrytovaných jednořadých kuličkových
ložiskách. Jsou provedeny statické výpočty hřídele a jeho drážkování, ložisek, šroubových spojů
přírub a brzdného třmene s těhlicí, čepů spojovacích přírub a svarů přírub.  Zadání problému
odpovídá náročnosti a rozsahem bakalářské práce.

2. Dosažené výsledky
Byl proveden popis navrženého řešení problému. Dále byl proveden návrh a výpočet vybraných
součástí zařízení. Ve výpočtech jsou drobné nepřesnosti. Konstrukční návrh jako takový je funkční.

3. Původnost práce
Jednotlivé kapitoly bakalářské práce jsou vyvážené. Práci lze pokládat za dílo studenta.

4. Formální náležitosti práce
Práce je správně členěná, jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují. Text práce není zarovnaný.
Obr. 4.1, 8.1, 8.2, 9.1 nejsou zcela přehledné a příslušný výpočet zcela neobjasňují. U dalších
výpočtů doplňující obrázky chybí, např. kap. 4 a 5.  Uvádí se a počítá třecí uhel závitu spojovacího
šroubu, správně je redukovaný třecí úhel závitu. Dovolené tlaky v závitech šroubů str. 26 a 28 jsou
špatně zvoleny.
Na sestavě je uváděna u šroubu pozice 35, v rozpisce 35 zcela schází, označení 6xM16x1,5 je zcela
chybné, poněvadž šroubů je 8 a rozteč 1, další šroub s pozicí 36 má v rozpisce poř. číslo 34.
Ve výpočtu jednoduše namáhaného koutového svaru na str. 34 je chybně zahrnut součinitel beta.

5. Dotazy na studenta
1. Vysvětlete, proč jste při návrhu evolventního drážkování hřídele a přírub volil středění na boky
zubů a efektivní počet zubů 50 % a další titanovou přírubu ukládal na hlavy evolventního drážkování
a volil 75% efektivních zubů?
2. Proč jste délku zalisování lícovaných šroubů třmene lisovaných do těhlice volil z kontroly na
otlačení provozní silou a nebral v úvahu taky tlaky z nalisování. Jak by jste postupoval ?

6. Celkové zhodnocení práce
Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě, protože student splnil zadání práce a prokázal odborné
znalosti.
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