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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): 

Student Vachálek řešil ve své BP problematiku služebních pistolových nábojů 

v nejrozšířenější ráži 9 mm L. Zabýval se konstrukcí nábojů a jejich funkčními 

vlastnostmi s důrazem na účinek v cíli.  

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

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

V práci jsou shrnuty poznatky o nábojích výše uvedené ráže a použití. Za cenné 

považuji zejména výsledky experimentů, které student Vachálek samostatně 

připravil, realizoval a vyhodnotil. Práce tak má velmi dobré praktické uplatnění 

nejen v policejních složkách. 

3. Přístup studenta k řešení práce (stupeň samostatnosti, využívání konzultací apod.): 

Student pracoval na naplnění zadání BP samostatně a iniciativně, byl v častém styku 

s vedoucím. Plánovaný postup zpracování práce zejména v experimentální části 

musel p. Vachálek pozměnit vzhledem ke svému zranění při autonehodě. 

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 je práce na velmi dobré úrovni, svým rozsahem 68 stran + 25 

stran příloh je nadprůměrná. Kladně hodnotím i jazykovou stránku práce, kterou 

napsal student v cizím jazyce, byť velmi blízkém. 
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5. Dotazy na studenta (konkrétní dotazy, které by měl student odpovědět u obhajoby práce, 

nezbytný bod posudku): 

Požaduji, aby student Vachálek zodpověděl u obhajoby tuto otázku: 

Uveďte, jaké jsou možnosti využití pistolového střeliva se zvýšeným ranivým 

potenciálem v civilním sektoru a porovnjete legislativu v SR a ČR. 

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

schopnostech studenta, zda práci doporučuje k obhajobě a proč): 

Student Vachálek prokázal předloženou prací, nadprůměrnou nejen rozsahem, ale i 

obsahem, velmi dobré odborné znalosti a schopnosti řešení odborných problémů 

vyplývajících ze zadání. 

 

Celkové hodnocení práce: 

Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 

výborně. 
 

  
  

V Brně dne 29.5.2014 
  

  
podpis vedoucího práce 

 

 


