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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): 

Okruh problémů - tj. konstrukce univerzálních kulometů (GPMG) zavedených v 
moderních armádách - byl stanoven zadáním této bakalářské práce. Jeho složitost  je 
dokumentována skutečností, že se studentu podařilo shromáždit poměrně rozsáhlý 
materiál týkající se dvanácti kulometů různých států a armád. 

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 rozsahu 99 stran, která se kromě 
doprovodného textu vyznačuje značným počtem obrázků (barevných i černobílých). 
Tyto obrázky i text potvrzují důkladnost prostudování celé problematiky studentem.  
Práce si vyžádala značné úsilí studenta a z tohoto pohledu ji hodnotím kladně. K 
vlastní prezentaci výsledků v posuzované práci mám několik p řipomínek: Přehled 
používaných nábojů (str. 16 - 20) bylo vhodné doplnit souhrnnou tabulkou takticko-
technických charakteristik. V kap. 5.1.5 (str. 83), jsou pro  dva druhy  nábojů (R a 
NATO) dvě naprosto rozdílné tabulky srovnání není možné. Srovnání kulometů v 
Tabulce 5.1 na str. 82 je nejasné např. v tom, že u ruského náboje při úsťové rychlosti 
810 m/s je  dostřel 4800 m a při úsťové rychlosti 825 m/s je dostřel 3800m. Tento 
rozpor je třeba vysvětlit. Velký po čet obrázků v kapitole 5.1.1 je sice kladem práce, 
někde by si však tyto obrázky zasloužily rozsáhlejší komentář. Komentář by si 
zasloužily také cyklogramy uvedené na str. 73 - 76. Nejsem přesvědčen, že se v AČR 
používá německý kulomet MG-42, když se jedná o kulomet z 2. světové války. 
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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): 

Zadání této bakalářské práce svým charakterem poněkud omezuje původnost práce 
studenta, protože vyžaduje v první fázi shromáždění řady informací o existující 
vojenské technice. Teprve další fázi práce lze pokládat za původní řešení studenta a je 
třeba zdůraznit, že tuto práci student zvládl úspěšně. Zvláště je třeba vyzvednout 
shromáždění informací o dvanácti existujících kulometech (viz bod 1) v kapitole 4 a 
naměření cyklogramů a funkčních diagramů v kapitole 5.1.  

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 svým zpracováním 
platným požadavkům. Přesto se však v práci vyskytly drobné nesrovnalosti, na které 
je třeba upozornit.Po formální stránce předložená bakalářská práce odpovídá svým 
zpracováním platným požadavkům. Přesto se však v práci vyskytly drobné 
nesrovnalosti, na které je třeba upozornit - spodní  obrázek 5.59 na str. 77 je 
nezřetelný a nečitelný. Kvalita n ěkterých obrázků není dobrá, takže na nich 
znázorněná konstrukce není jasná (např. obrázky na str. 50 a 51). V textu práce je 
poměrně velký počet překlepů, což snižuje kvalitu práce. 

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

a) Protože jednou z důležitých metod hodnocení kulometů je hodnocení podle 
palebného výkonu, vysvětlete podstatu této metody.  Zhodnoťte kulomety uvedené ve 
vaší bakalářské práci použitím vztahu pro měrný úsťový výkon zbraně. 

b) Pojednejte o významu těžké verze univerzálního kulometu (nahrazující dřívější 
těžké kulomety na podstavcích) v soudobé motorizované pěchotě. 

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 univerzálních kulometů -  
ovládá. Svůj úkol při zpracování své bakalářské práce student splnil úspěšně. 

 

Celkové hodnocení práce: 

Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 

velmi dobře. 
 

  
  

V Brně dne 4. 6. 2012 
  

  podpis oponenta práce  
 


