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1. Dosažené výsledky
Student vytvořil rešerši v oblasti výrobních procesů, kdy představuje jejich jednotlivé přístupy.
Následně se věnuje metodám 3D tisku, které jsou vhodné k vytisknutí ozubeného kola z kovového
materiálu. Dále se již zabývá problematikou únavových zkoušek ozubených kol, jejichž cílem má být
porovnání životnosti mezi konvenčně obrobeným a vytisknutým ozubeném kolem při použití
materiálu se stejným chemickým složením. Řešený problém je aplikován na soukolí zpětného chodu
v převodové skříni MQ100. Konkrétně na hnacím hřídeli a vloženém kole, kdy je podrobně
identifikována vlastní geometrie tohoto soukolí a následně je vytvořený 3D model. Dále se práce
věnuje návrhu zkušebních čelistí ke zkouškám životnosti na pulzátoru. Zde bych chtěl podotknout, že
v zadání práce je uveden ne zcela korektní pojem „upínací zařízení“, v práci jsou tím myšleny
„zkušební čelisti“, do kterých se během zkoušky ozubené kolo upíná. Na závěr práce jsou provedeny
výpočty pro odhad meze únavy a analýzy MKP. Analýzy MKP se detailně věnují pevnostní kontrole
zubu kola a zkušební čelisti. Verifikují tak vhodnost použitých materiálů z pevnostního hlediska. Na
závěr jsou shrnuty všechny dosažené výsledky. Zpracovaná je též výkresová dokumentace v
požadovaném rozsahu. Práce je prakticky realizovatelná.

2. Problematika práce
Téma 3D tisku ozubených kol je atraktivní a zadání diplomové práce nabádá k řešení tohoto
problému. Návrh nového přístupu k výrobě ozubených kol je téma inovativní, avšak přiměřeně
náročné pro studenta oboru Konstrukční a procesní inženýrství.

3. Přístup studenta k řešení práce
Student přistupoval k řešení práce zcela samostatně, kdy přicházel s vlastními návrhy a podněty k
úspěšné realizaci práce, které průběžně konzultoval.

4. Formální náležitosti práce
Práce je jak z formálního, tak grafického hlediska zpracována na dobré úrovni a nevyskytují se zde
žádné významné chyby či opomenutí. Student se v textu průběžně odkazuje na velké množství
zdrojů, které jsou řádně citovány. Práce je rovněž podložena řadou kvalitních obrázků, na které se v
textu průběžně odkazuje. Uvedené výpočty a analýzy jsou bez pochybení. Součástí práce je
výkresová dokumentace, která je zpracována dle zásad technického kreslení.

5. Dotazy na studenta
Vzhledem k pravidelným konzultacím se studentem, kdy student postupně zapracoval všechny mé
připomínky, tak nemám na studenta žádné otázky.

6. Celkové zhodnocení práce
Diplomová práce splňuje všechny požadavky zadání. Práci doporučuji k obhajobě.
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