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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 je aktuální, zabývá se problematikou znehodnocování zbraní v podmínkách 
právního systému České republiky. Zadání práce bylo náročné a jeho splnění 
vyžadovalo plné využití analytických a syntetických schopností studenta v 
právnických i technických textech. Podmínkou úspěšného splnění zadání bylo 
analyzování soudobých postupů znehodnocování zbraní a zpracování návrhu 
technologického postupu pro zvolenou pistoli, kulovnici a brokovnici. 

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

Práce dosahuje požadovanou úroveň bakalářské práce po stránce obsahové i 
formální. Dílčí analytické závěry studentky ukazují na její dobrý přehled o řešené 
problematice. Studentka vhodným způsobem propojila všechny stránky řešené 
problematiky. Práce je jako celek přínosem pro obor a může být využita především 
pro další obdobné práce studentů. Zadání práce bylo splněno v plném rozsahu.

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):

Bakalářská práce je vhodně rozčleněna na čtyři kapitoly a přílohovou část. Studentka 
prokázala schopnost kritické a analytické práce s odbornou literaturou a aplikace 
výzkumných metod a zásad akademického psaní v rámci zadaného tématu. S ohledem 
na technologickou složitost řešené problematiky je část práce převzata z citované 
literatury. Jako celek lze práci do značné míry pokládat za dílo studentky.
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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):

Po formální stránce je práce na požadované úrovni, studentka dodržela zásady platné 
pro zpracování práce tohoto druhu a její písemný projev je přehledný, s dobrou 
formální úpravou. V textu se vyskytují některé formální gramatické chyby, např. při 
používání interpunkčních znamének v souvětích a ve větách s dvojtečkou (str. 11, 12, 
18, 19 atd). V části textu chybí odkazy na použitou literaturu, takže se strácí přehled, 
která část textu je převzata a která původní (str. 18-30, 46-70). V seznamu literatury 
jsou formálně chybně uvedeny zákony a vyhlášky. 

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

Navrhuji, aby studentka při obhajobě doplnila text ze str. 13 o správném zařazení 
znehodnocených zbraní a řezů zbraní do kategorie zbraní dle zákona. Dále navrhuji, 
aby objasnila, jakým způsobem stanovila normy na provedení operací (str. 58-70).

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

Předložená bakalářská práce svědčí o dobrých znalostech a schopnostech studentky
po všech stránkách. Bakalářská práce je příspěvkem ke hledání vhodného systému 
znehodnocování zbraní v České republice. Originálním způsobem studentka 
navrhuje některé úpravy legislativy v oblasti znehodnocování zbraní. Z uvedených 
důvodů doporučuji práci k obhajobě. 

Celkové hodnocení práce:

Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení

velmi dobře.

V Brně dne 31.5.2012

podpis oponenta práce




