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1. Odpovídá záverečná práce zadání?
Závěrečná práce odpovídá zadání ve všech bodech.

2. Jak hodnotíte záverečnou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých částí práce a jejich
úplnost?
První dvě kapitoly práce volně kopíruje svým obsahem body 1 a 2 zadání. Poslední - třetí kapitola v
sobě poněkud nešťastně spojuje návrh pohonu i jeho simulační ověření. Pokud by se diplomant držel
bodů zadání, bylo by to přehlednější.

3. Základní hodnocení závěrečné práce:
V rámci práce byla provedena analýza koncepcí daného pohonu a uveden matematický aparát pro
dimenzování pohonu. Trošku nepřehledně je proveden samotný návrh pohonu. Následně byla
provedena řada vydařených simulačních experimentů pro ověření funkce.
Z předložené práce je zřejmé, že zadaný úkol byl splněn, ovšem zpracování značně pokulhává za
uvedenými výsledky.

4. Poznámky a kritické připomínky:
V kap. 3.3.1. jsou uvedeny odsimulované průběhy, ovšem není zde uvedeno, z čeho se vycházelo a
jak byla simulace provedena.
V práci se vyskytují i některé faktické chyby drobnějšího rázu, např.:
- označení PS po i proti směru hod. ručiček (legenda k tab. 1 na str. 16)
- neoznačená druhá derivace úhlu natočení ( vztah 2.12 na str. 23)

V rámci obhajoby by diplomant mohl upřesnit, na základě čeho byl volen jmenovitý moment a výkon
motoru - 17,5 Nm, 2 kW (str. 53).

5. Uveďte, zda a v jakých částech přináší závěrečná práce nové poznatky:
Zásadně nové poznatky práce nepřináší. Na druhé straně pro daný  pohon ukazují odsimulované
průběhy konkrétní výsledky.

6. Uveďte hodnocení výběru a využití studijních pramenů:
Soupis studijních pramenů je přiměřený, rovněž citace se v práci vyskytují v dostatečné míře.

7. Hodnocení formální stránky práce (jazyková stránka, úprava apod.):
Po stránce grafické je práce zpracována na velmi dobré úrovni, daleko horší je to po stránce jazykové
- v práci se vyskytuje velké množství gramatických chyb.

8. Jaký je další možný způsob využití výsledků závěrečné práce?
V práci uvedený matematický aparát i simulace je možno použít jako podkladů pro navazující práce
nebo do výuky.
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