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1. Dosažené výsledky
Dosažené výsledky práce odpovídají zadání a lze je prakticky využít. Návrh jednosměrné převodovky
vychází z ověřených, standardních, běžně používaných postupů a výpočtů.

2. Problematika práce
Problematika diplomové práce je aktuální. Úkolem práce je návrh jednosměrného, jednostupňového
reduktoru s vloženým ozubeným kolem. Úvod práce se stručně zabývá funkcí převodovek a
aplikacemi převodovek s vloženými koly. Dále jsou provedeny 2 návrhy geometrie standardního
ozubení vyhovující zadání práce  a jejich pevnostní kontroly dle ČSN 01 4686. Z porovnání obou
variant se ukázala výhodnější 2. varianta ozubení. V další kapitole jsou vypočteny síly v ozubení tří
zabírajících kol a jejich rozklad do os zvoleného pravoúhlého souřadného systému. Pro uložení
hřídelů byla vhodně zvolena kuželíková ložiska, vypočteny reakce a jejich základní trvanlivosti.
Navržené hřídele jsou zkontrolovány staticky a na únavu materiálu. Zadání problému odpovídá
náročností a rozsahem diplomové práci.

3. Přístup studenta k řešení práce
Diplomant byl velmi aktivní, konzultací využíval v maximální možné míře a prokazoval samostatný a
zodpovědný přístup k řešení práce.

4. Formální náležitosti práce
Výkresová dokumentace zahrnuje sestavu s kusovníkem, podsestavu svařence víka skříně s
kusovníkem a dílenské výkresy vstupního hřídele a vloženého kola. Je zpracována formálně správně
podle současných norem. Na úrovni je také grafická úprava práce s obrázky. Práce je přehledná,
správně členěná, jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují. Chybně jsou vypočítány momenty od
axiálních sil, vztahy (48), (63) a (78). Text je bez gramatických chyb. Je použito velké množství
odpovídající literatury.

5. Dotazy na studenta
1. Proč jste navržená ložiska kontroloval staticky? Kdy se statická kontrola ložisek provádí?
2. Uveďte, jaká je hmotnost převodovky a jak by probíhala manipulace s převodovkou?

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