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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 "Rekonstrukce kulovnice CZ 527" je pro studenta BC studia 

poměrně obtížné, ale zajímavé téma, jehož cílem bylo rozšířit nabídku ráží v řadě 

kulovnic CZ 527. Student se úkolu zhostil velmi dobře, přičemž měl zjednodušenou 

úlohu v tom, že rekonstrukce zadané zbraně  spadá do jeho pracovního zařazení v ČZ. 

Zadání BP bylo splněno.  

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 lehkých kulovnic s uvedením technických 

parametrů zbraní s dostatkem obrazového materiálu. Pro některé výpočty a návrhy 

student využil programového vybazení ČZ Uherský Brod a nejsou tudíž uvedeny 

postupy, které by umožnily plně zkontrolovat všechny úkoly rekonstrukce. Není jasně 

uvedený průběh konstrukčního tlaku ve srovnání s pružným odporem, graf v příloze 

A vyjadřuje jen konstantní hodnoty odporu, i když je hlaveň reálně konstrukčně 

navržena. Ve výpočtu kontaktního tlaku mezi pouzdrem a závěrem je sice správně 

uvedeno, že je třeba kontolovat díl z méně pevného materiálu, ale potom je uvedena 

vyšší hodnota dovoleného napětí. Práce je využitelná na pracovišti studenta, kde se 

připravuje projekt zbraně pro zadanou ráži.   

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): 

Vlastní rozborové části práce jsou rozsáhlejší než konstrukční a výpočtové, výpočty 

jsou vlastní s využitím SW České zbrojovky a studiem získaných znalostí, za dílo 
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studenta lze považovat také úpravu stávající konstrukce pro potřeby vlastního návrhu. 

Práce je původní. 

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): 

Vysvětlete průběhy pružného odporu hlavně v příloze A.  

Vysvětlete nesrovnalost u výpočtu kontaktního tlaku na pouzdro s hodnotou 

dovoleného napětí. 

Vzhledem k požadavku zadání doporučuji, aby student u obhajoby prezentoval svou 

představu o zbrani jako celku, např. s využitím 3D zobrazení, které nemohlo být, 

vzhledem k doporučení ČZ, vloženo do práce.  

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 

velmi dobře. 
 

  
  

V Brně dne 29.5.2014 
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