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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): 

Práce je za aktuální, po úpravách využitelná v praxi. Zpracování bakalářské považuji 

za středně náročné jak z hlediska časového, tak i odborného.      

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

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

Výpočty obsahují nesrovnalosti, s dílčími závěry lze souhlasit. Hlavní přínos práce 

spatřuji v návrhu zcela nového konstrukčního řešení uzamčeného závěru 

samonabíjecí pistole.  

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): 

Závěrečná práce je původní. 

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): 

Z formálního hlediska obsahuje dílo drobné nesrovnalosti, jako špatné názvosloví, 

chybějící číslování vzorců, atd. Ani výše uvedené však výrazně nesnižuje celkově 

dobrou úroveň předložené práce.      

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

nezbytný bod posudku): 
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Žádám, aby student v rámci obhajoby BP: 

- vysvětlil rozdíl mezi, nesenou a vloženou závorou, 

- stanovil primární sílu zatěžující závěrový uzel hlavňové palné zbraně a pojednal o 

skutečném zatížení navrhovaného závěrového uzlu. 

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

schopnostech studenta, zda práci doporučuje k obhajobě): 

Zpracováním závěrečné práce student prokázal potřebné odborné znalosti.  

 

Celkové hodnocení práce: 

Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 

velmi dobře. 
 

  
  

V Brně dne 28. 5. 2014 
  

  
podpis oponenta práce 

 

 


