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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 
zajímavé téma navazující na osvědčené stávající konstrukce. V návaznosti na 
praktické požadavky aplikuje řešitel zahrdlení umožňující střelbu ocelovými broky. 
Kladně lze hodnotit výběr přehledu současných brokovnic.  

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 a požadované úkoly plní v celém rozsahu. 
Navrhované řešení lze hodnotit jako reálné a ztoho hlediska mohou být výsledky 
využity jako podklad pro další rozpracování v oboru konstrukce dvouhlavňových 
brokovnic se zahrdlením pro střelbu ocelovými broky. 

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

Řešitel podrobně analyzuje konstrukci dvouhlavňových brokovnic a aplikaci 
speciálních zahrdlení pro střelbu ocelovými broky. Otázky vlastního konstrukčního 
návrhu funk čního systému a aplikaci zahrdlení konsultoval jak na katedře, tak i s 
odborníky v praxi a připomínky realizoval.. 

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): 
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Řešitel dodržel zásady pro vypracování bakalářské práce. V práci nejsou závažnější 
opomenutí. Grafické materiály odpovídají svým rozsahem  zadání, a zpracováním  
běžné technické praxi. 

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

Řešitel by měl při obhajobě stručně pojednat o volbě materiálů zahrdlení pro střelbu 
ocelovými broky a o silovém zatížení závěrového uzlu se zohledněním dvojrány. 

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

Rozborové a  konstrukční práce prokazují zvládnutí přednášené látky i schopnost její 
aplikace. Práce je napsána na potřebné jazykové a odborné úrovni., plní zadání a 
proto ji doporu čuji k obhajobě. 

 

Celkové hodnocení práce: 

Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 

výborně. 
 

  
  

V Brně dne 4.6.2012. 
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