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1. Dosažené výsledky
Diplomová práce splnila zadání, je  ucelená a komplexní. Rešerše je podrobná a názorná. Diplomant
předvedl, že má o danou problematiku velký zájem. Ve své práci využil celou škálu softwarových
produktů - 3D modelování, MKP a další speciální software. Výstup je kvalitní a po diskuzi s
technologem je možné převodovku i zadat do výroby.

2. Problematika práce
Návrh převodovky je  komplikován velmi vysokými provozními otáčkami a současně značným
přenášeným výkonem. Je zajímavé, že žádný evropský výrobce takovou převodovku nemá v
sortimentu.  Vlastní konstrukční řešení je efektivní a využívá standardních postupů.

3. Přístup studenta k řešení práce
Diplomant ukázal, že je kvalitním konstruktérem i výpočtářem. Pracoval samostatně a jím navržená
řešení měla vždy smysl a vedla k požadovanému cíli. Pravidelně konzultoval.

4. Formální náležitosti práce
Práce obsahuje všechny formální náležitosti. Jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují. Obrázky
jsou kvalitní, až na některé z rešerše (např. eliptické rotory). Na obr. 30 a 31 je špatně nakresleno
ozubení v řezu. Student rovněž zcela opominul číslování vzorců. V práci je minimum překlepů.
Diplomat použil dostatečné množství odborné literatury. Výkresová dokumentace je dostatečná.

5. Dotazy na studenta
1) Vysvětlete stanovení krouticích momentů v planetové převodovce s ohledem na výpočet ozubení.
2) Jak se zvětší roztečný průměr satelitu vlivem odstředivé síly?
3) Jak bude axiálně zajištěno centrální kolo?

6. Celkové zhodnocení práce
Ve své práci student předvedl své dobré konstruktérsko-výpočtářské schopnosti. Rovněž prokázal i
znalosti z elektropohonů. Velmi dobře uplatnil celou škálu znalostí, které nabyl během studia.
Diplomová práce je na velmi vysoké úrovni a bylo by možné realizovat výrobu navržené
převodovky. Práci doporučuji k obhajobě.
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