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1. Problematika práce
Práce řeší standardní konstuktérský úkol - navržení čelní koaxiální převodvky. Náročnost práce
odpovídá bakalářské kvalifikační práci příslušné specializace studijního oboru.

2. Dosažené výsledky
Výsledkem práce je konstrukční řešení doplněné výsledným sestavným výkresem a jedním výrobním
výkresem v souladu s rozsahem zadání práce. Provedené výpočty jsou v pořádku, až na základní
problém s návrhem průměru vstupní a výstupní hřídele. Návrh nebyl proveden v souladu s
návrhovými postupy v literatuře i ve výukových materiálech předmětu Části a mechanismů strojů.
Hřídele jsou kontrolovány pouze na čistý krut, což se v technické praxi u takovýchto převodovek
vyskytuje jen výjimečně. Vstupní i výstupní hřídel je nutno dimenzovat i na potenciální radiální
složku síly (např. z řemenového převodu), která způsobuje cyklické dynamické namáhání hřídele s
potenciálním únavovým lomem. Díky malým průměrům hřídelů bylo navíc nutno navrhnout výstupní
hřídel s dvěma pery, což je sice technicky možné, ale v technické praxi se tomu raději vyhýbáme z
důvodu obtížnosti dodržení přesné úhlové tolerance polohy drážek v hřídeli i protikusu (náboji
spojky, řemenice...).

3. Původnost práce
Práce je zpracovaná proporčně správně, je vhodně členěna na kapitoly které mají přiměřený obsah. Z
obsahu práce i na základě výsledků kontroly na plagiáty lze soudit, že práce je dílem studenta.

4. Formální náležitosti práce
Práce je zpracována přehledně a má výbornou úpravu. Všechny grafické přílohy jsou na odpovídající
úrovni. Práce, až na výše uvedenou výtku, vyhovuje normalizačním požadavkům. Posouzení z
hlediska provozních a bezpečnostních předpisů není vzhledem k předmětu práce relevantní.

5. Dotazy na studenta
1) Jaké průměry by měly mít vstupní a výstupní hřídele, pokud by jejich návrh byl proveden podle
správného postupu?
2) Bylo by nutno v tom případě používat dvě pera na výstupním hřídeli?
3) Je nějak zajištěno, aby mezi kalenými kroužky pod gufery a hřídelemi nepronikal olej z
převodovky?
4) Je správně zvolena poloha kontrolního průzoru a tím i hladiny oleje v převodovce (v práci není
svislý řez skříní)?

6. Celkové zhodnocení práce
Výsledky práce svědčí o dostatečných odborných znalostech studenta v dané oblasti.
Práci doporučuji k obhajobě.
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