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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 Jakuba Šarmana se zabývá zajímavou problematikou historického 

vývoje tuzemských policejních pistolí s důrazem na soudobé zbraně. Zadání práce  

vyžadovalo velmi dobrou orientaci nejen v oblasti konstrukce zbraní, ale i v oblasti 

technologie jejich výroby.  

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

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

Rozsah práce 72 stran (z toho13 stran příloh) považuji za přiměřený. Práce je členěna 

do 4 kapitol, které svým obsahem přibližně odpovídají jednotlivým bodům zadání. 

V 1. kapitole jsou uvedeny základní pojmy, ve 2. a 3. kapitole přehledy zbraní a 

střeliva. Čtvrtá kapitola obsahuje výpočty i cenné výsledky experimentů požadované 

zadáním. Student však dosti podcenil naplnění bodů 5. a 6. zadání (zhodnocení 

technologického vývoje  pistolí a vývoje vybavení PČR pistolemi). Tyto body jsou 

splněny jen částečně a nejsou propracovány do požadované hloubky. 

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): 

Bakalářská práce využívá vzhledem k charakteru zadání ve velké míře dostupné 

literární a internetové zdroje. I přesto je možné ji považovat za původní, zejména 

díky kapitole 4. Jednotlivé části jsou vyvážené, přičemž největší rozsah má kapitola 2 

a přílohy, které jsou věnovány popisu reálných vzorů pistolí. 
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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): 

Z formálního i jazykového hlediska je práce na velmi dobré úrovni, bez zásadních 

překlepů a nepřesností. Některé hrubé gramatické chyby by se však v práci tohoto 

druhu neměly objevit. Množství obrázků a tabulek vhodně doplňuje text práce.  

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

nezbytný bod posudku): 

Požaduji, aby student Šarman zodpověděl u obhajoby tyto otázky: 

1. Proveďte komplexní zhodnocení pistolí CZ P01 a CZ vz. 82 podle všech zásadních 

konstrukčních a funkčních znaků významných z hlediska uživatele. 

2. Uveďte základní, obecné poznatky o vývoji technologie výroby pistolí za posledních 

100 let. 

3. Proveďte celkové zhodnocení vývoje ve vyzbrojení PČR pistolemi jako služebními 

zbraněmi od roku 1989 dosud.   

4. Vysvětlete rozdíl mezi úsťovou a počáteční rychlostí střely. 

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

schopnostech studenta, zda práci doporučuje k obhajobě): 

Jakub Šarman prokázal předloženou prací odborné znalosti a základní schopnosti 

řešení odborných problémů vyplývajících ze zadání. Některé části práce jsou 

zpracovány na velmi dobré úrovni, některé však byly studentem podceněny. Proto by 

jim měl student věnovat zvýšenou pozornost u obhajoby BP. 

 

Celkové hodnocení práce: 

Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 

dobře. 
 

  
  

V Brně dne 29. května 2014 
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