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1. Dosažené výsledky
Student úspěšně vyřešil nový způsob napínacího zařízení, který umožňuje podstatně zvýšit napínací
krouticí moment a je zároveň realizovatelný ve stávajícím zkušebním zařízení. Zpracoval pro tento
nový způsob napínání kompletní výkresovou dokumentaci a provedl podrobný pevnostní výpočet
všech dílů zařízení. Výsledky diplomové práce jsou po malých úpravách použitelné v praxi.

2. Problematika práce
Problematika práce spočívá v komplexním řešení problému, což vyžaduje dobré teoretické znalosti z
celého rozsahu oboru částí a mechanismů strojů a zároveň schopnost aplikovat tyto poznatky na
konkrétní řešení výpočtové problematiky v daných souvislostech.

3. Přístup studenta k řešení práce
Student přistupoval k řešení práce velmi zodpovědně a důkladně, snažil se postihnout téměř všechny
detaily řešení. Práci si dobře rozdělil i časově, pracoval systematicky, dobře využíval pravidelně
konzultaci na pracovišti katedry částí a mechanismů strojů.

4. Formální náležitosti práce
Byly dodrženy všechny formální záležitosti pro vypracování diplomové práce, rovněž technická
dokumentace je zpracována správně podle současných norem. Na velmi dobré úrovni je grafická
stránka textu a obrázků v diplomové práci, pouze mám drobné výhrady k některým formulacím z
hlediska jazykové úrovně.

5. Dotazy na studenta
• s. 11 – myslíte si, že je možné na jedné stránce vysvětlit popis únavy materiálu a únavových
zkoušek?
• s. 16 – vysvětlete formulaci, že za určitých podmínek je možné nahradit technologický
převod a zkoušet dvě sestavy navíc
• s. 31 – co to je spojnice satelitů?
• s. 38 – co je to Q v tab. č.5?
• s. 47 – jak to, že je mez kluzu větší než pevnosti?
• s. 48 – proč je u vztahu (65) koeficient 0,5?
• v práci chybí porovnání parametrů (zejména tlak a průtočné množství oleje) se stávajícím
tlakovým zdrojem, dále zde není uvedeno, zda bude použita brzda hydromotoru a jak bude případně
ovládána.

6. Celkové zhodnocení práce
Práci doporučuji k obhajobě, student splnil všechny body zadání práce a uplatnil v ní  na velmi dobré
úrovni své teoretické i praktické znalosti.
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