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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 současného způsobu znehodnocování zbraní” je 
aktuální téma, ve kterém je analyzován a řešen problém znovuzprovozňování 
znehodnocených zbraní, na což již nějakou dobu upozorňuje kriminalistická praxe. 
Zadání je pro studenta poměrně složité, neboť vyžaduje určité zkušenosti z oboru. 
Studentka se úkolu zhostila dobře a využila zkušeností jak z vlastního pracoviště, tak 
z dalších institucí, které se touto problematikou zabývají. 

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

Navrhovaná opatření k zlepšení stavu v oblasti znehodnocování lze hodnotit jako 
reálná a ztoho hlediska mohou být výsledky využity jako podklad pro další 
rozpracování jak v oblasti legislativní, tak i použitých technologií pro vlastní 
znehodnocování. 

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

Studentka pracovala samostatně, konzultace využívala přiměřeně k rozsahu a 
náročnosti práce, kladně se během zpracování projektu projevil zájem o řešenou 
problematiku, se kterou se setkává na svém pracovišti. V pr ůběhu zpracování 
projektu bylo potřeba studentku v práci pouze orientovat. Vlastní technologické 
otázky studentka konzultovala jak na katedře, tak i s odborníky v praxi a 
připomínky realizovala v textu práce. 
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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): 

Řešitelka dodržela zásady pro vypracování bakalářské práce. V práci nejsou 
závažnější opomenutí. Práce vychází z příslušné legislativy k problematice 
znehodnocování zbraní, technologická část odpovídá svým zpracováním běžné 
technické praxi. 

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

Doporučuji, aby studentka při obhajobě stručně pojednala o přednostech a úskalích, 
které by vznikly zařazením znehodnocených zbraní do nových kategorií s využitím 
třídění podle C.I.P., jak je uvedeno v kap.2. 

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

Provedená analýza prokazuje zvládnutí přednášené látky i schopnost její aplikace na 
problematiku, která se přednáší jen okrajově. 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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