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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 "Ideový návrh dvouhlavňové brokovnice” je aktuální a 
náročné téma, ve kterém řešitel navázal na osvědčené stávající konstrukce. Práce 
v potřebném rozsahu řeší moderní ekologický požadavek na střelbu ocelovými broky. 
Rozsáhlý a kvalitní je také přehled současných brokovnic. Práce jako celek odpovídá 
zadání a požadované úkoly plní v celém rozsahu. 

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

Dosažené výsledky jsou shrnuty v písemné práci o nadstandardním rozsahu, která se 
kromě doprovodného textu vyznačuje kvalitní výkresovou dokumentací a rozsáhlým 
obrazovým materiálem. Výpočty, výkresy i text potvrzují důkladnost prostudování 
celé problematiky studentem. Navrhované řešení lze hodnotit jako reálné a z tohoto 
hlediska mohou být výsledky využity jako podklad pro další rozpracování ve 
studovaném oboru i jako ideový podklad pro praktické využití. Přínosem je také 
řešení hlavně se zahrdleními pro střelbu ocelovými broky. 

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): 

Přestože řešitel vychází z osvědčených konstrukcí lze výsledný návrh pokládat za 
původní řešení studenta a je třeba zdůraznit, že tuto práci student zvládl úspěšně. Za 
cenné považuji také shromáždění obtížně dostupných informací o soudobých 
úspěšných brokovnicích a analýzu jejich konstrukcí. Dílem studenta je především 
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promyšlené propojení známých konstrukčních prvků do funkčního celku a početní 
prověření jejich pevnosti a funkčnosti.  

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 předložená bakalářská práce odpovídá platným požadavkům. 
Řešitel dodržel zásady pro vypracování bakalářské práce. V práci nejsou závažnější 
opomenutí. Grafické materiály odpovídají svým rozsahem a zpracováním zadání a 
běžné technické praxi. V práci řešitel respektoval platné normy pro použité střelivo i 
zbraň. 

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

a) Student uvádí, že podmínka pevnosti navržené hlavně je splněna. Požaduji, aby 
tuto skutečnost při obhajobě doložil graficky pomocí průběhu tlaku konstruk čního a 
tlaku na mezi pružného odporu a přitom zhodnotil dosaženou bezpečnost.  

b) Doložený výkres hlavně zobrazuje variantu s pevným zahrdlením a neuvádí jeho 
rozměry požaduji u obhajoby uvést jeho parametry. V návaznosti na to uveďte jakým 
způsobem navrhujete kompletovat výměnná zahrdlení s hlavněmi s ohledem na 
výrobní tolerance. 

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

Student ve své bakalářské práci prokázal, že problematiku projektu lovecké nebo 
sportovní zbraně zvládnul, prokázal dostatečné odborné znalosti. Z těchto důvodů 
práci doporučuji k obhajobě. 

 

Celkové hodnocení práce: 

Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 

výborně. 
 

  
  

V Brně dne 5.června 2012 
  

  podpis oponenta práce  
 


