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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 "Analýza konstrukčního a technologického vývoje pistolí 

ČZ vyráběných v Uherském Brodě” bylo pro studenta BC studia středně obtížné, ale 

zajímavé téma, jehož cílem bylo analyzovat konstrukční a technologický vývoj pistolí 

ČZ se zaměřením na poslední typ pistole ČZ P-09.  

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

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

Práce odpovídá zadání a v rozborové i výpočetní části práce cíl práce byl splněn. 

Dobře zpracovaný a v praxi využitelný je přehled konstrukčních a technologických 

postupů výroby pistolí ČZ. Podrobně je analyzována konstrukce pistole CZ P-09. 

Kladem je využití kombinace teoretické a experimentální analýzy funkce zbraně. 

Využití výsledků vidím při akvizičních řízeních spojených s nákupy pistolí pro 

ozbrojené složky státu a bezpečnostních agentur.   

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. Rozborové části práce jsou rozsáhlejší než vlastní experimentální a  

výpočtové, což vyplývá ze zadání práce. Z tohoto důvodu to není zásadní nedostatek.  

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): 



 2 

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. Ve vyjadřování používá student občas hovorový jazyk, jako 

například na straně 58. 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): 

Popište činnost hlavně při výstřelu a graficky ji znázorněte vhodným způsobem. 

Vysvětlete činnost při napínání bicí pružiny. 

Vysvětlete pojem podkluz.  

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 odpovídá zadání, a proto ji doporučuji k obhajobě. 

 

Celkové hodnocení práce: 

Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 

velmi dobře. 
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