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1. Problematika práce
Co do obsahu a rozsahu diplomant rámcově splnil požadavky specifikované v zadání práce.
Diplomová práce je rozdělena do několika částí. První část je věnována seznámení s řešenou
problematikou převodovek s vloženým kolem - rešerši stávajícího stavu. Další část je věnována
dvěma variantním návrhům řešení. Následuje nejrozsáhlejší část práce, což je výpočtová část práce
kde jsou uvedeny výpočty hlavních parametrů ozubení a exponovaných konstrukčních uzlů
navrhované převodovky - návrh ložisek, kontrola hřídelů. Výsledkem práce je návrh konstrukce
jednosměrné čelní převodovky s vloženým kolem.

2. Dosažené výsledky
Úkolem diplomanta bylo navrhnout jednosměrnou čelní převodovku s vloženým kolem. Téma práce
vidím jako aktuální, protože na komponenty pohonů strojů a zařízení jsou kladeny stále náročnější
požadavky a konstruktéři musí těmto požadavkům trhu vyhovět. Po stránce odborné a po stránce
časové náročnosti zpracování téma plně odpovídá náročnosti závěrečné práce pro daný typ studia. V
rámci vypracování závěrečné práce diplomant zpracoval:
- úvod do problematiky - přehled současného stavu řešené problematiky,
- návrh a zhodnocení dvou variant řešení,
- podrobnou výpočtovou část,
- konstrukční návrh kompletní převodovky,
- detailní konstrukční propracování vstupního hřídele, vloženého kola a víka skříně,
- výkresovou dokumentaci.

3. Původnost práce
Vzájemná proporce jednotlivých částí diplomové práce odpovídá náročnosti a důležitosti v rámci
řešení celé diplomové práce. V textové části by bylo vhodné podrobněji popsat navrženou
převodovku jako celek a zachovat návaznost popisu na výkresovou dokumentaci - do jisté míry je to
provedeno v kapitole "Závěr" ovšem bez návaznosti na výkresovou dokumentaci. Při zpracování
práce student vycházel a používal literární zdroje, které uvedl v seznamu použité literatury - odkazy
na tento seznam jsou vesměs uvedeny v textu. Předloženou diplomovou práci lze pokládat celou za
dílo studenta.

4. Formální náležitosti práce
Práce je zpracována v souladu s dokumentem "Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské)
práce". V tomto smyslu jsem v práci nenalezl žádná závažná opomenutí či chyby. Práce je
zpracována přehledně s odpovídající vnější úpravou, i když se objevují jisté formální chyby:
str.7 - značení jednotek například [-], [mm] - doporučuji [1], [m],

Přílohy jsou zřetelně označeny a řazeny v daném pořadí, pokud se týká samotné výkresové
dokumentace (výkresy mimo vázaný text), měl být zpracován jejich samostatný seznam s uvedením
čísel a názvů výkresů. Výkresová dokumentace je zpracována přehledně a v rozsahu odpovídajícímu
náročnosti diplomové práci. Pokud se týká kvality zpracování výkresové dokumentace, pak mám
následující připomínky:

výkres JEDNOSMĚRNÁ PŘEVODOVKA:
- málo zřetelné kóty,
- velikost písma kót mohla být větší,
- nekótovány osové vzdálenosti hřídelů,
- v nárysu nejsou znázorněny otvory pro ustavení převodovky,
- pozice 27 a 28 jsou pera, v řezu A-A není vidět jejich sražená hrana, která na ostatních pohledech



vidět jde,
- v řezu A-A není jediná kóta,
- v půdorysu jsou konce hřídelí kótovány k ose otvoru pro ustavení převodovky, lépe by bylo kótovat
k podélné ose skříně převodovky,

5. Dotazy na studenta
1. Podle jakých faktorů se usuzuje, že navržené soukolí je "naprosto dokonalé" jak konstatujete
na str.18 ?
2. Pokud spočítáte např. pracovní osovou vzdálenost Aw s přesností  na tisíciny milimetru
(např. str.22), je možné tuto vypočtenou vzdálenost dodržet i u zkompletované převodovky ?
3. Proč máte pracovní osovou vzdálenost značenu v seznamu značek "Aw", na obrázku 13 (str.
22) "a" a na výkrese "VSTUPNÍ HŘÍDEL" "aw" ?
4. Jakým způsobem se doplňuje a mění olej v převodovce ?
5. str.37 - proč je při výpočtu momentu od axiální síly použito rameno (109,99mm) v délce
větší než je průměr roztečné kružnice ?

6. Celkové zhodnocení práce
I přes některé, výše specifikované, formální nedostatky a připomínky je výpočtová i výkresová část
diplomové práce, v rámci možností a s ohledem na zkušenosti diplomanta, vypracována důsledně a
přehledně.
V závěru lze konstatovat, že diplomant se důkladně seznámil s řešenou problematikou a prokázal své
odborné znalosti a dovednosti a schopnost samostatně řešit zadaný úkol. Předložená diplomová práce,
dle mého názoru, plně splňuje požadavky na ní kladené.
Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

výborněCelkové hodnocení:

Ostrava, 29.05.2015 doc. Dr. Ing. Ladislav Kovář


