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1. Problematika práce (vymezení okruhu problémů řešených v práci, jejich aktuálnost a 

návaznost na praxi, posouzení náročnosti zadání práce po stránce odborné i časové): 

Zadání bakalářské práce "Konstrukční a technologický vývoj útočných pušek 

Kalašnikova” je stále aktuální téma i vzhledem k tomu, že puška AK-47 patří podle 

odborníků k nejlepším konstrukcím dané kategorie zbraní. Zadání práce považuji za 

středně složité, neboť vyžaduje určité zkušenosti z oboru a studium rozsáhlého 

materiálu. Studentka vhodně využila  technického experimentu pro analýzu funkce 

zbraně změřením funkčního diagramu zbraně a výpočtů funkce zbraně. 

2. Posouzení dosažených výsledků (výpočty, projekční nebo programové řešení, 

experimentální práce, dílčí závěry, přínos práce a možnosti jejího praktického využití): 

Cíl bakalářské práce byl splněn, ale ne všechny závěry jsou v práci uvedeny, 

především průběh přemístění nosiče závorníku z technického experimentu. Oceňuji i  

zpracování přehledu o používaném příslušenství, které je velmi bohaté a málo známé. 

Postup při stanovení  funkčního diagramu měřením je správný, popsán přehledně, 

avšak chybí alespoň jediný záznam a vyhodnocení.  

3. Původnost práce (proporce rozsahu jednotlivých částí dle jejich důležitosti a forma 

zpracování, jaká část práce je převzata a do jaké míry lze práci pokládat za dílo studenta): 

Rozsah a proporce jednotlivých částí jsou odpovídající požadavkům na bakalářskou 

práci. Práci považuji za původní z hlediska obsahu, jako je provedení výpočtu 

funkčního diagramu a experimentální práci, i když procento převzatých částí lze 

stanovit pouze softwarovou analýzou podkladů uvedených v seznamu literatury.  
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4. Formální náležitosti práce (zda byly dodrženy zásady obsažené v dokumentu 

FS_SME_05_003 „Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce“, dále chyby a 

opomenutí, jejich závažnost, přehlednost a vnější úprava, grafické přílohy, jak práce 

odpovídá normám, popř. provozním a bezpečnostním předpisům): 

Formální zpracování je v pořádku. Práce je psána pečlivě, s minimem chyb. Převzaté 

obrázky jsou upraveny. 

5. Dotazy na studenta (konkrétní dotazy, které by měl student odpovědět u obhajoby práce, 

nezbytný bod posudku): 

1. Uveďte podmínky a výsledky při stanovení funkčního diagramu měřením.  

2. Stanovte u naměřeného funkčního diagramu významné rychlosti nosiče závěru 

jako je max. rychlost, dopadová a odrazová rychlost závěru v zadní poloze a 

dopadová rychlost nosiče závorníku a závorníku v přední poloze. 

3. V případě, že byl měřen funkční diagram při střelbě dávkou, porovnejte uvedené 

rychlosti při alespoň třech výstřelech.  

 

6. Celkové zhodnocení práce (zda svědčí o dostatečných odborných znalostech a 

schopnostech studenta, zda práci doporučuje k obhajobě): 

Bakalářská práce svědčí o odpovídajících odborných znalostech a schopnostech 

studentky. Mimo tří výše uvedených otázek nemám další připomínky. Práci 

doporučuji k obhajobě. 

 

Celkové hodnocení práce: 

Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 

velmi dobře. 
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