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1. Problematika práce
Problematika práce je velmi aktuální, vázaná na praxi. Diplomant navrhl jednostupňovou
tříhřídelovou přídavnou převodovku pro nákladní automobil alterativně pro 4 převodové poměry.
Přitom použil stávající odlitek skříně, druhé soukolí a dodržel požadovanou osovou vzdálenost
vstupního a výstupního hřídele. Obě soukolí pro 4 alternativy převodovky podrobil zjednodušené
pevnostní kontrole metodou B podle DIN 3990 pomocí katedrálního software. Dále byla provedena
statická kontrola 3 hřídelů, kontrola  evolventních drážkování a výpočet trvanlivosti navržených
kuželíkových ložisek SKF. Výkrsová část je vypracována na solidní úrovni a obsahuje sestavu
přídavné převodovky s kusovníkem a dílenské výkresy 2 hřídelů a 2 ozubených kol.

2. Dosažené výsledky
Diplomant splnil zadání diplomové práce v plném rozsahu. Správně aplikoval zavedené a všeobecně
uznávané postupy navrhování převodovek s ozubenými koly. Návrh doprovází jen jednoduché,
konstrukční výpočty. Max. redukované napětí není analyticky počítáno, ale odečteno z průběhu
napětí - délka hřídele určeného katedrálním programem "Hřídel". Nejsou tak zohledněny konstrukční
vruby, zejména u hnaného a hnacího hřídele, kde ohybovové, popř. napěťové špičky se nachází ve
výbězích drážkování.  Není provedana kontrola hřídelů na únavu, není požita MKP např. pro
napěťově-deformační analýzu skříně pro max. zatížení. Nicméně výsledky práce lze bezprostředně
využít v praxi

3. Původnost práce
Práce je vyvážená a přestože vychází či upravuje již existující přídavnou převodovku, je původní a
lze ji celou pokládat za praci studenta.

4. Formální náležitosti práce
Práce je vypracována pečlivě, stručně a přehledně. Struktura a sled jednotlivých kapitol jsou vhodně
zvoleny a na sebe logicky navazují. Schází však uvedení výsledků výpočtů programem "Hřídel",
zejména velikosti deformací.  Na výrobních výkresech hřídelů je navržen materiál 14 220.4, ale
cementování a kalení není specifikováno.

5. Dotazy na studenta
Co je "výsledný" součinitel statické bezpečnosti ?

6. Celkové zhodnocení práce
Diplomant prokázal schopnost samostatné konstrukční práce s využitím počítačové podpory, platných
norem a odborné literatury. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.
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