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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 aktuální, středně obtížné téma. Vymezení okruhů 
řešených v práci vychází z postavení studenta, který pracuje v ČZ v oblasti přejímky 
materiálů pro výrobu hlavní. Z tohoto důvodu byla hlavní pozornost studenta 
zaměřena na oblast kontroly a dodržování parametrů jakosti materiálů vstupujících 
do technologických postupů výroby hlavních částí zbraní. 

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, vzhledem k růstu rozsahu práce byly některé části 
vhodně zestručněny. Hlavním výsledkem jsou postupy kontroly materiálů 
vstupujících do výroby hlavní, závěrů a pouzder, BP je doložena vhodným grafickým 
materiálem. Práce je využitelná ve výuce i ve zbrojní výrobě. Také může být zdrojem 
informací o specifických technologiích ve zbrojní výrobě s aplikací na ČZ. 

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

Student pracoval samostatně, přitom se projevil zájem o řešenou problematiku. 
Konzultace využil přiměřeně, práce byla zpracována včas, odevzdána s předstihem.  

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): 

Student dodržel zásady pro vypracování bakalářské práce. V práci nejsou závažnější 
opomenutí, drobné překlepy neovlivnily celkovou kvalitu práce. Grafické materiály 
odpovídají svým rozsahem a zpracováním platným technickým normám a běžné 
technické praxi. 
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5. Dotazy na studenta (konkrétní dotazy, které by měl student odpovědět u obhajoby práce, 
nezbytný bod posudku): 

U obhajoby vysvětlete, čím se liší zušlechtení hlavňového materiálu podle speciálního 
ujednání oproti standardnímu zušlechtění (např. 15 230.9 v. 15 230.7). 

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

Rozborové, konstrukční a výpočtové práce prokazují zvládnutí přednášené látky i 
schopnost její aplikace. Vzhledem k tomu, že práce jako celek odpovídá zadání a 
požadované úkoly plní v celém rozsahu, doporučuji ji k obhajob ě. 

 

Celkové hodnocení práce: 

Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 

výborně. 
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