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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 je zajímavé, středně obtížné téma, jehož obtížnost byla 

zvýšena špatnou dostupností informací z ČZ. Aktuálnost práce spočívá především ve 

zpracování konstrukčních a technologických postupů u posledního modelu pistole 

z produkce ČZ.  

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

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

Práce jako celek odpovídá zadání a požadované úkoly plní v celém rozsahu. Hlavním 

výsledkem je podrobné zpracování historie výroby krátkých zbraní v uherskobrodské 

zbrojovce doložené dostatkem konkrétních dat a obrazovým materiálem jednotlivých 

modelů. Dalším očekávaným výsledkem je analýza konstrukce, funkce a technologie 

výroby pistole CZ P-09, doložená sestrojením cyklogramu a změřením funkčního 

diagramu zbraně. Práce je využitelná ve výuce a jako zdroj kvalitních informací o 

produkci krátkých zbraní v ČZ. 

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

Student pracoval samostatně, konzultace využíval přiměřeně k rozsahu a náročnosti 

práce, přičemž využil i konzultace ve výrobním závodě. Kladně se během zpracování 

projektu projevil zájem o řešenou problematiku. Při zpracování BP bylo potřeba 

studenta v práci pouze orientovat. Bakalářská 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 
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opomenutí, jejich závažnost, přehlednost a vnější úprava, grafické přílohy, jak práce 

odpovídá normám, popř. provozním a bezpečnostním předpisům): 

Student 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 

platným technickým normám a běžné technické praxi 

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

nezbytný bod posudku): 

V rámci obhajoby požaduji, aby student stručně uvedl hlavní konstrukční a 

technologické rozdíly mezi novou řadou služebních pistolí P-07 a P-09 a klasickou 

koncepcí CZ-75. 

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

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

Zpracovaná bakalářská práce prokazuje zvládnutí přednášené látky i schopnost její 

aplikace. Vzhledem k tomu, že práce jako celek odpovídá zadání a plní požadované 

úkoly, doporučuji ji k obhajobě. 

 

Celkové hodnocení práce: 

Předloženou bakalářskou  práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 

velmi dobře. 
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