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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): 

Bakalářská práce je zaměřena na aktuální a komplikovanou oblast terminální 

balistiky služebního střeliva nejrozšířenější ráže, která je sledována všemi 

bezpečnostními složkami nejen našeho státu. Zadání vyžadovalo zvládnutí 

problematiky terminální balistiky a zejména přípravu, realizaci a vyhodnocení 

náročného střeleckého experimentu. 

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

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

Práce Zdenka Vachálka nabízí věrohodné srovnání dostupného služebního 

pistolového střeliva na základě provedeného experimentu. Přestože srovnání bylo 

provedeno netypizovaným způsobem, předložená práce může být využita jako 

vhodný a relevantní zdroj informací v oblasti terminální balistiky služebního střeliva.  

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): 

Bakalářskou práci autor vhodně rozdělil do šesti kapitol odrážejících strukturu 

zadání. Dokument je promyšleně a cílevědomě členěn. V úvodních kapitolách je 

citováno z akademických, průmyslových i obecných zdrojů. Z hlediska obsahu i 

rozsahu jsou nejvýznamnější kapitoly pět a šest, věnované střeleckému experimentu a 

jeho vyhodnocení. Práci lze považovat za původní a  - vzhledem k omezené 

dostupnosti použitého služebního střeliva -  za ojedinělou v civilním sektoru. 
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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): 

Autor se při psaní nevyhnul drobným nedostatkům, které ovšem nesnižují  

stylistickou i gramatickou úroveň dokumentu. Text je vhodně doplněn množstvím 

obrazové dokumentace a přehledných tabulek. Seznam literatury a zdrojů není 

v souladu s příslušnou normou. Celkově práce působí uceleným a vyváženým 

dojmem. 

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

nezbytný bod posudku): 

Jaké parametry by měl mít zcela ideální náboj pro služební účely a proč, podle 

Vašeho názoru, doposud nebyl vyvinut/zaveden? 

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

schopnostech studenta, zda práci doporučuje k obhajobě): 

Z dostatečně prokázal odborné znalosti a základní schopnost samostatně řešit zadaný 

odborný problém. 

 

Celkové hodnocení práce: 

Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 

výborně. 
 

  
  

V Brně dne 25. května 2014 
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