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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): 

Práce odpovídá zadání a úkoly v něm uvedené student splnil. Student připravil návrh 

konstrukce a technologie výroby 4mm standartním postupem, tj. od návrhu hlavně 

po přepracování dalších částí zbraně ovlivňujících funkci zbraně. Téma projektu bylo 

pro studenta Bc-programu odpovídající, rozsah výpočetní části splňuje požadavky na 

znalosti studenta.  

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

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

Předností práce je ucelenost návrhu, vyvážený přístup k návrhu, který je nezatížený 

detaily řešení a předností je i grafické zpracování návrhu zbraně. Ve výpočtové části 

práce byly dotaženy do konce výpočty pevnosti hlavně, výpočet bicího mechanismu a 

pevnostní výpočty uzamčení, které jsou pro Bc studium dostačující. V rozborové i 

výpočetní části práce byl cíl práce byl splněn. Dobře zpracovaný je přehled zbraní 

typu Flobert s uvedením technických parametrů zbraní. Student zvolil tzv. 

nekonvenční metody obrábění, což lze jenom ocenit, neboť konstrukčních prací 

zahrnující tento typ metod je málo. 

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): 

Práce je původní, student popsal svůj přístup k řešení, zvolené metody i výpočty.  

Oceňuji závěrečné myšlenky autora, kde popsal jednotlivé problémy při zpracování 

bakalářské práce.  
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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): 

Řešitel dodržel zásady pro vypracování bakalářské práce. V práci nejsou závažnější 

opomenutí. 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): 

Jaký je při střelbě dosahován rozptyl pro náboje typu Flobert? 

Jaké existují možnosti povrchového opracování součástek bicího a spoušťového 

mechanismu a porovnejte je vzhledem k vhodnosti použití na zbraně typu Flobert.   

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. Práce jako celek odpovídá zadání a proto ji doporučuji k obhajobě. 

 

Celkové hodnocení práce: 

Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 

výborně. 
 

  
  

V Brně dne 29.5.2016 
  

  
podpis oponenta práce 

 


