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1. Dosažené výsledky
Dosažené výsledky odpovídají zadání práce a lze je využít k výrobě kola. Návrh konstrukčního
provedení zavěšení a pohonu zadního kola je originální, netradiční. Z hlediska spolehlivosti, funkce a
také bezpečnosti se však práce nezabývá kryty převodů, ložisek a jejich mazáním.

2. Problematika práce
Problematika diplomové práce je aktuální, vycházející z potřeb zadavatele diplomové práce - firmy
Race Bike, vyrábějící horská kola. Zadání problému odpovídá náročností a rozsahem diplomové
práci. Předmětem diplomové práce je konstrukční návrh nového zavěšení zadního kola, kde osa
kývání vidlice je totožná s osou otáčení řetězového převodu, na který se točivý moment z pedálů
přenáší ozubeným soukolím s vloženým kolem. Konstrukční řešení zavěšení včetně pohonu zadního
kola je v práci velmi detailně popsáno. Ozubení, komponenty vidlice s čepy a ložiska jsou pevnostně
kontrolovány. Ostatní díly jsou nakupovány.

3. Přístup studenta k řešení práce
Diplomant prokazoval samostatnost a značnou konstrukční kreativitu. Konzultace využíval v
přiměřené míře.

4. Formální náležitosti práce
Výkresová dokumentace zahrnuje sestavu zadního zavěšení kola s rozpiskou, podsestavu kyvné
vidlice s kusovníkem a dílenský výkres vloženého ozubeného kola. Je zpracována výborně podle
současných norem. Na vysoké úrovni je také grafická úprava práce s kvalitními a výstižnými
obrázky. Práce je přehledná, správně členěná, jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují. Text je
bez gramatických chyb. Je použito velké množství odpovídající literatury a software.

5. Dotazy na studenta
Popište postup montáže zavěšení zadního kola.

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