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1. Dosažené výsledky
Dosažené výsledky odpovídají zadání práce. Návrh převodovky s ozubenými koly vychází z
ověřených, běžně používaných postupů a výpočtů. Zvolený způsob ovládání řazení převodových
stupňů posuvnou tyčí pevně pojenou s děleným přesouvacím kroužkem je však neobvyklé a
problematické. Aretace zařazeného převodového stupně není řešena.

2. Problematika práce
Diplomová práce se zabývá návrhem v praxi mnohdy požadované dvoustupňové převodovky s
ozubenými koly s  mechanickým řazením. Pro ruční řazení dvou převodových stupňů je navržena
posuvná zubová spojka s evolventním drážkováním. Úvod práce je věnován výhodám a nevýhodám,
rozdělení převodovek s ozubenými koly a ozubených soukolí. Stručně jsou také popisována použitá
ložiska a čelní soukolí se šikmými zuby. Velmi zevrubně je popsán návrh ručního řazení, kde
nesprávně se označuje řadící posuvnou tyč jako páku. Dále jsou vypočtena ozubená soukolí. Hřídele
jsou kontrolovány výpočtem statické bezpečnosti místa pod ozubeným kolem. Kontrola hřídelí na
únavu a deformací schází. Jsou navržena hřídelová pera, evolventní drážkování a ložiska. Zadání
problému odpovídá náročností a rozsahem diplomové práci.

3. Přístup studenta k řešení práce
Diplomant prokazoval samostatnost. Konzultace využíval v menší míře.

4. Formální náležitosti práce
Práce je vhodně členěná, jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují. Text je bez gramatických
chyb. Ve výpočtech schází obrázky s rozměry hřídelů, evolventního drážkování, hřídelových per.
Kontrola hřídelů je pouze statická a to vždy jen jednoho průřezu. Výkresová dokumentace zahrnuje
sestavu převodovky a podsestavy spodku a vrchu svařované skříně s kusovníky. Na výkresech
svařenců schází uvedení drsností opracovaných ploch, tupé svary přírub, nejsou kótovány průměry
otvorů pro ložiska. Na sestavě převodovky není znázorněno drážkování hřídele, valivé elementy
ložisek nemají zakresleny osy.

5. Dotazy na studenta
Popište způsob a provedení aretace zařazeného převodového stupně navrhované převodovky.

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