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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 "Ideový návrh samopalu” je pro studenta BC studia 

poměrně obtížné, ale zajímavé téma, jehož cílem bylo vybrat koncepci zbraně na 

základě zhodnocení poměrně velkého počtu těchto zbraní ve světě s využitím 

domácích zkušeností. Student se úkolu zhostil poměrně dobře, ale je zřejmé, že závěr 

práce byl poznamenán časovým presem před odevzdáním BP.  

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

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

V rozborové i výpočetní části práce byl cíl práce byl splněn. Dobře zpracovaný a 

v praxi využitelný je přehled současných samopalů s uvedením technických 

parametrů zbraní. Obdobně lze využít ve výuce také výpočty balistiky, které 

využívají programového vybazení ČZ Uherský Brod. Postrádám však dílčí závěr o 

tom, na základě čeho se rozhodl zbraň konstruovat pro náboj 9 mm Luger. Vlastní 

ideový projekt zbraně je příliš stručný a nepřináší dílčí závěry pro celkovou 

představu o zbrani. Také by bylo vhodnější umístit výpočet funkčního diagramu 

zbraně až za nebo do ideového návrhu zbraně, neboť potřebné parametry z návrhu 

jsou teprve použity do výpočtu funkce. Není jasné, jak student získal maximální 

rychlost závěru, její výpočet je sice uveden v příloze H, ale postrádám vysvětlení 

přístupu k tomuto řešení a dosazované hodnoty. Hlaveň je reálně konstrukčně 

navržena, avšak její pevnostní kontrola je provedena jen v jednom řezu, i když 

pravděpodobně v kritickém místě. V návrhu konstrukčního tlaku, na který je hlaveň 

navržena je opomenuta oblast nábojové komory. 
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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): 

Jak již bylo uvedeno, jsou rozborové části práce rozsáhlejší než konstrukční a  

výpočtové, výpočty jsou vlastní s využitím SW České zbrojovky, za dílo sudenta lze 

považovat také úpravu stávajících konstrukcí pro potřeby vlastního návrhu. 

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): 

Řešitel dodržel zásady pro vypracování bakalářské práce. V práci nejsou závažnější 

opomenutí, drobné překlepy vyplývají z časového tlaku v závěru studia a neovlivnily 

celkovou kvalitu práce. Grafické materiály odpovídají svým rozsahem a zpracováním 

běžné technické praxi. 

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

nezbytný bod posudku): 

V kterém místě hlavně byla provedena pevnostní kontrola a doplňte pevnostní 

kontrolu v oblasti nábojové komory. 

Vysvětlete postup výpočtu maximální rychlosti závěru. 

Požaduji, aby student u obhajoby prezentoval svou představu o zbrani jako celku 

s využitím 3D zobrazení.   

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

schopnostech studenta, zda práci doporučuje k obhajobě): 

Student ve své BP prokázal dostačující zvládnutí přednášené látky i schopnost její 

aplikace. I přes uvedené výhrady práce jako celek odpovídá zadání, a proto ji 

doporučuji k obhajobě. 

 

Celkové hodnocení práce: 

Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 

dobře. 
 

  
  

V Brně dne 29.5.2014 
  

  
podpis oponenta práce 

 

 


