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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  "Konstrukční a technologický vývoj služebních policejních 

pistolí od roku 1918 dosud” je zajímavé téma, jehož cílem bylo sjednotit velké 

množství materiálů, které jsou dostupné v tomto segmentu výzbroje a podrobněji 

analyzovat konstrukci a funkci současných policejních zbraní. Zadání je pro studenta 

středně obtížné, vyžaduje určité zkušenosti z oboru a sestudování značného množství 

materiálů a jejich kritické zhodnocení. Student se úkolu zhostil dobře a využil svého  

zájmu o toto téma a ke zhodnocení současných zbraní využil také měření funkčního 

diagramu zbraně a výpočtů funkce zbraně. 

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

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

Hlavní cíl, shromáždit přehledně podklady ke všem vzorům policejní výzbroje, byl 

splněn. Kladně hodnotím, že byly shromážděny i podklady a údaje o méně známých 

vzorech zbraní. Provedené měření  funkčního diagramu je hodnotné, ale mohlo být 

více využité pro zhodnocení zbraně. Přes obtížnou dostupnost postrádám širší 

rozpracování oblasti použitých výrobních technologií a materiálů, alespoň pro případ 

současných zbraní.  

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

Student pracoval samostatně, konzultace využíval přiměřeně k rozsahu a náročnosti 

práce, kladně se během zpracování projektu projevil zájem o řešenou problematiku. 

V průběhu zpracování projektu bylo potřeba studenta v práci pouze orientovat. 

Problematiku měření funkčního diagramu student konzultoval na katedře zbraní a 
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munice UO Brno a dále se s touto zbraní zapojil do laboratorního cvičení se studenty 

UO . 

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 

zadání a běžné technické praxi. 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): 

Uveďte při obhajobě jaké základní výrobní technologie jsou použity pro výrobu 

současné policejní pistole ČZ P01. 

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

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

Rozborové a experimentální práce prokazují zvládnutí přednášené látky i schopnost 

její aplikace. Vzhledem k tomu, že práce jako celek plní požadované úkoly, 

doporučuji ji k obhajobě. 

 

Celkové hodnocení práce: 

Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 

velmi dobře. 
 

  
  

V Brně dne 29. 05. 2014 
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