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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): 

Bakalářské práce studenta je zaměřena do oblasti samopalů, jejichž využití v rámci 

ozbrojených sborů celého světa je značné. Práci považuji za aktuální. Návrhovou 

práci v daném rozsahu a pro uvedené technické řešení bych označil za středně 

náročnou.  

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

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

Student na vysoké úrovni zpracoval přehled současných samopalů s uvedením 

technických parametrů zbraní. Část zabývající se analýzou konstrukce samopalů je 

v základu rovněž dobře zpracování, ikdyž v některých částech jsou zbytečně zmíněny 

i konstrukční řešení, jež s danou kategorií zbraní nijak nesouvisí. (Např. 

dopravníkové a pásové podávání nábojů) K základu ideového projektu zbraně je 

využito kvalitních dat z výpočetního programu vnitřní balistiky Quickload, čím 

student dokazuje schou schopnost práce z daným vybavením.  Následný ideový 

projekt zbraně je do značné míry zjednodušený, s vyšší mírou nepřesností a mnoha 

nedostatky. Reálná hlaveň zbraně je konstrukčně navržena, její pevnostní kontrola je 

však velmi velmi zjednodušená. Množstvím nedostatků pak oplývá především část 

týkající se stanovení cyklogramu a funkčního diagramu navrhované zbraně. Pro 

reálné praktické využítí práce v rámci konstrukce by bylo nutné mnoho částí dále 

rozpracovat do větší hlouby, která však jednoznačně přesahuje svým rozsahem 

rozsah bakalářské práce. 

3. Přístup studenta k řešení práce (stupeň samostatnosti, využívání konzultací apod.): 
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Na základě uvedených skutečností je vidět, že student se o řešenou problematiku 

zajímal, poostupně se však dostával do časové tísně. Student pracoval samostatně, 

navržené připomínky a úpravy akceptoval. Vyšší kvalitě práce by prospělo větší 

množství včasných konzultací především před odevzdáním výsledné práce, kdy mohli 

být do značné míry zrevidovány závěrečné části tzv. šité horkou jehlou. Student 

nakonec dodržel časový plán práce a BP odevzdal včas. Práce byla zpracována 

samostatně. Student prokázal, že je zručný v práci s počítačem a využívá nejen 

standardní software pro práci s dokumenty, ale je také schopný využít počítač k 

potřebným výpočtům, zpracování 3d ideového návrhu, 2d výkresů a potřebných 

schémat. 

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): 

Po formální stránce obsahuje předložená práce celou řadu nedostatků jako např.: 

chybějící číslování vzorců, absence odkazů na obrázky, překlepy, apod.  Překlepy a 

nesrovnalosti ve výpočtech, které negativně ovlivňují kvalitu práce nejspíše vyplývají 

z časového tlaku v závěru studia nikoli z nepochopení dané problematiky. Grafické 

materiály odpovídají svým rozsahem a zpracováním běžné praxi.      

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

nezbytný bod posudku): 

Doložte kontrolu pevnostního výpočtu hlavně tzv. pevnostním výkresem hlavně 

Rozeberte detailně stanovení funkčního diagramu zbraně energetickou metodou. 

Pojednejte o vlivech následujících částí funkčního cyklu na výpočet a výsledný 

funkční diagram zbraně: Vytahování nábojnice z NK, Vyhození nábojnice, Napínání 

bicího mechanismu, Vliv vratné pružiny na pohyb závěru zpět do přední polohy. 

Pojednejte o vlivu doby pohybu bicího mechanismu a doby výstřelu na stanovení 

kadence navrhované zbraně. 

Požaduji prezentaci celkové sestavy zbraně při obhajobě s důrazem na vysvětlení 

funkce přeřaďovače režimu střelby a činnost mechanismů pro jednotlivé režimy 

střelby zmíněné v práci - Jednotlivé rány, Tříraná dávka, Automatický režim střelby, 

Zajištění zbraně  

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

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

Na práci studenta je do značné míry vidět postupně se zvyšující časový tlak na 

dokončení práce. V práci je na nejvyšší úrovni zpracována část zabývající se rešerší 

zbraní v daném segmentu výzbroje. Základy konstrukce ve formě analýzy, stanovení 

vnitrobalistických veličin pomocí programu Quickload a základního návrhu hlavně 

jsou rovněž zpracovány na dobré úrovni. V dalších výpočtových (návrhových) 

částech, zabývajích se kontrolním výpočtem skutečně navržené hlavně a především 

pak funkčním diagramem zbraně je však již časová tíseň a s ní spojené množství 

nedostatků a některých chyb patrná a má negativní vliv na kvalitu této části práce. 

Bakalářské práce studenta však i přes tyto uvedené výhrady jako celek odpovídá 

zadání, a proto ji doporučuji k obhajobě.  
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Celkové hodnocení práce: 

Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 

dobře. 
 

  
  

V Brně dne 2.6.2014 
  

  
podpis vedoucího práce 

 

 


