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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): 

Autor p ředložil bakalářskou práci na téma „Ověřování jakosti materiálů pro výrobu 
hlavních částí zbraně“, v které řeší zajímavý a z hlediska výroby zbraní zásadní 
problém. Obsah práce odpovídá zadání a úkoly uložené v jejím zadání jsou splněny. 
Práce byla zpracována v rozsahu 61 stran základního textu, včetně seznamu použité 
literatury, použitých zkratek, obrázků a tabulek.  

2. Posouzení dosažených výsledků (výpočty, projekční nebo programové řešení, 
experimentální práce, dílčí závěry, přínos práce a možnosti jejího praktického využití): 

V rámci bakalářské práce autor shromáždil informace o požadavcích na materiál, 
dále zpracoval popis a metody vstupní kontroly hutního materiálu k výrobě hlavních 
částí zbraní používaných u CZUB. Zmiňované postupy experimentálně ověřil, což 
považuji za hlavní přínos pro praktické využití. V první části práce se autor věnuje 
metodám mechanického zkoušení materiálu, kontrole chemického složení a 
metalografickému hodnocení mikrostruktury a mikročistoty. Škodou je, že tyto 
postupy a metody nejsou hlouběji rozpracovány např. o oblast vzorkování pro 
jednotlivé zkoušky a vliv nečistot na mechanické vlastnosti, popř. na technologii 
zpracování. V další části práce jsou popsány hlavní části zbraně, jejich funkce, 
materiály k jejich výrob ě a požadavky na ně. V další části práce se autor věnuje 
systému kontroly materiálů pro výrobu konkrétních hlavních dílů zbraně, tuto část 
doplnil o výsledky vlastních měření. V závěru zjišt ěné hodnoty chemického složení a 
mechanických charakteristik zhodnotil a porovnal s požadavky, ovšem bez hlubší 
analýzy získaných výsledků. V závěrečné části se věnuje zpracování hlavních dílů 
zbraně a obecně nástrojům potřebných pro výrobu hlavní dílů zbraně.  

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): 
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Autor p ři zpracování práce postupoval metodicky a využil svých znalostí v dané 
oblasti. Teoretická část mohla být hlouběji rozpracována např. o vliv nečistot na 
mechanické vlastnosti materiálu. Při zpracování autor využil celkem 19 literárních a 
elektronických zdrojů, které v textu řádně citoval. Předloženou práci je možné 
pokládat za dílo studenta a za autentickou. 

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): 

Formálně je práce přehledně členěna a jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují. 
Po jazykové stránce je práce na velmi dobré úrovni, s minimem překlepů a bez 
pravopisných chyb. Ovšem autor se nevyhnutl terminologickým a formulačním 
nepřesnostem jako např.: v definici pevnosti a houževnatosti na str. 11, dále je měřící 
okulár popisován jako "optický zaměřovač" na str. 21, na str. 51 je výdrž na teplotě 
při procesu kalení spojována s procesem "úplného prohřátí", chybné označení 
teploty Ac3 apod. Text je doplněn vhodnými obrázky, ale větší pozornost mohla být 
věnována jejich kvalitě, především obrázků z normativních dokumentů a u obr. 2.4, 
2.5, 2.8 chybí legendy s vysvětlením číslovaných pozic. Forma psaní vzorců 
neodpovídá zvyklostem (např. na str. 13), které navíc nejsou číslovány. Uvedené 
metody měření tvrdosti podle Rockwella v tab. 2.2 na str. 24 nejsou úplné a vyjádření 
koncentrace prvků přítmoných ve slitinách není správné a jednotné. Citace 
elektronických zdrojů není v souladu s normou. I přes zmíněné nedostatky je práce 
napsána na dostatečné úrovni.      

5. Dotazy na studenta (konkrétní dotazy, které by měl student odpovědět u obhajoby práce, 
nezbytný bod posudku): 

U obhajoby by měl autor odpovědět na následující otázky: 

1. Na str. 17 popisujete princip a podstatu rázové zkoušky v ohybu metodou Charpy 
dle normy ČSN EN ISO 148-1. Popisovaný normovaný postup ovšem neodpovídá 
současnému stavu, vysvětlete odlišnosti současného postupu a vyjádření výsledků 
zkoušky dle současně platné normy. 

2. Bylo by možné využít i jiných metod zkoušení (srovnávacích) k ověření základních 
mechanických charakteristik nebo k identifikaci strukturního stavu v rámci jednoho 
typu materiálu, které by vedly ke zkrácení doby k uvolnění materiálu do výroby?   

6. Celkové zhodnocení práce (zda svědčí o dostatečných odborných znalostech a 
schopnostech studenta, zda práci doporučuje k obhajobě): 

Konstatuji, že student zadání splnil. Práce přes popsané formální a technické 
nedostatky je na dobré úrovni a doporučuji ji k obhajob ě.  
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Celkové hodnocení práce: 

Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 

velmi dobře. 
 

  
  

V Brně dne       
  

  podpis oponenta práce  
 


