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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): 

Přeložená bakalářská práce je zpracována na aktuální téma „Analýza výroby 

kovaných hlavní malorážových zbraní“.  Z odborného hlediska vyžadovala práce nejen 

skloubení znalostí obecného strojního základu s poznatky specializace, ale i 

prohloubení odborných vědomostí zpracovatele nad rámec běžně přednášené 

problematiky. Po stránce časové náročnosti lze dílo považovat za středně náročné. 

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

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

Práce uvádí obecný technologický postup výroby hlavní kováním za studena, přibližuje 

jednotlivé operace, popisuje nástroje a stroje. Dále se zabývá především vlivem kvality 

vrtaného otvoru na jakost vývrtu. Přesto, že bakalářská práce splňuje stanovené cíle, 

některé body zadání jsou zpracovány pouze povrchně. Autor zcela opomíjí hodnocení 

hlavní z hlediska přesnosti střelby a životnosti. Citelně zde chybí hlubší rozbor a 

podrobná analýza ekonomické náročnosti výroby. Za přínos považuji vytvoření 

uceleného přehledu postupu výroby hlavní malorážových zbraní technologií kování. 

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): 

.Na základě mě známých informací se zde uvedený materiál nikde jinde nevyskytuje v 

takto komplexní formě, a proto považuji práci za 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): 
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Po formální stránce se bohužel zpracovatel nevyhnul četným gramatickým a 

formálním chybám, jako např. překlepy, chybějící odkazy a číslování, špatný tok textu 

a nesrovnalosti. Obrázky nejsou příliš názorné a grafy mají nízkou vypovídající 

hodnotu. Tyto chyby spolu s autorovým psaným projevem poněkud snižují technickou 

úroveň předložené práce. 

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

nezbytný bod posudku): 

Pojednejte o možnostech vytvoření kuželovité vodící části vývrtu hlavně a 

progresivního stoupání vodící části vývrtu prostřednictvím rotačního kování. 

Objasněte výhody a nevýhody vytvoření celého povrchu vývrtu hlavně technologií 

rotačního kování. 

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

schopnostech studenta, zda práci doporučuje k obhajobě): 

Přes výše uvedené nedostatky bakalářská práce naplňuje zadání a student jejím 

zpracováním prokázal potřebné odborné znalosti, proto doporučuji k obhajobě. 

 

Celkové hodnocení práce: 

Předloženou bakalářskou  práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 

dobře. 
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