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1. Problematika práce
Student se zabývá návrhem pohonné jednotky pro ruční transportní vozík.

2. Dosažené výsledky
V úvodu student provedl analýzu současného stavu. Na základě této analýzy byl sepsán požadavkový
list. Byly vypracovány čtyři varianty možného řešení. Variant by mohlo být méně, zato více
rozpracované. Dále student vybral variantu číslo čtyři k detailnímu vypracování na základě výhod a
nevýhod všech variant. Tento výběr varianty se mi jeví jako příliš subjektivní, spíše bych doporučil
výběr varianty např. podle kriteriální analýzy.
Na základě výpočtu student zvolil pohonnou jednotku pro elektrokola a další komponenty. Jednotky
pro elektrokola mají výstupní otáčky 25-60 km/h, proto bych k pohonné jednotce zakomponoval
převod pro snížení otáček (podle analýzy současného stavu se ostatní vozíky pohybují rychlostí do 5
km/h).
Dále byly v práci navržené nosné rámy a svislá rotace s natočením o 45°.
Student k práci doložil výpočty a výkresovou dokumentaci.

3. Původnost práce
Práci lze považovat za dílo studenta.

4. Formální náležitosti práce
Práce odpovídá normalizačním zvyklostem pro závěrečné práce. Lze však vytknout několik
formálních nedostatků.
- Některé obrázky by mohly být větší
- Závěr jakožto hlavní kapitola by měla začínat na nové stránce
- Zarovnání nadpisů
- Číslování tabulek
- Opakující se slova ve větách jdoucích po sobě
- Slabé technické vyjadřování

5. Dotazy na studenta
Navržený systém je tříkolový, ale pouze jedno kolo je poháněné. Proč je tedy kroutící moment
pohonu počítán s třetinovou hmotností 51 kg místo celkové hmotnosti 153 kg?

Jaký kroutící moment dokáže vyvinout vybraná pohonná sada EVBIKE 500W a 750W?

Pohonné jednotky pro elektrokola jsou často pouze pomocná (rozjezd zajišťuje člověk). Dokáže
vybraná pohonná jednotka i rozjezd do nakloněné roviny s úhlem stoupání 15° a s plným nákladem
(to je celkově 153 kg)?

6. Celkové zhodnocení práce
Student prokázal, že je schopen aplikovat základní získané znalosti. I přes uvedené nedostatky práci
doporučuji k obhajobě.
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