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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 "Srovnání kulometů kategorie GPMG” je aktuální a 
potřebné téma vzhledem k české tradici výroby tohoto segmentu výzbroje a k tomu, 
že v současnosti je také AČR vybavena několika typy kulometů této kategorie. 
Obtížnost práce vyplývá z rozsahu prací, které musel student shromáždit a vytřídit a 
také z toho, že téma přesahuje rozsah přednášené látky.  

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

Úkolu se student zhostil dobře a úkoly splnil v plném rozsahu. Téma práce 
vyžadovalo provedení řady experimentů, při kterých student využil dostupných 
možností k proměření zadaných zbraní, včetně kontaktů do Vojenského historického 
ústavu v Praze. Získané výsledky mohou být využity v AČR, ve výuce i jako podklad 
pro další rozpracování. Z hlediska odborného jsou cenné získané kinematicko-
geometrické diagramy 4 kulometů, zavedených v ČR a zpracovaný rozsáhlý obrazový 
materiál. Vzhledem k dostupnosti kulometů MG-3, které jsou nyní pouze v misích, 
student po dohodě s vedoucím, použil předchozí vývojový model MG-42, který má 
shodný systém automatiky. 

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

Student pracoval samostatně, konzultace využíval přiměřeně k rozsahu a náročnosti 
práce, kladně se během zpracování projektu projevil velký zájem o řešenou 
problematiku. V pr ůběhu zpracování projektu bylo potřeba studenta v práci pouze 
orientovat. Otázky konstrukčního charakteru, zejména u méně dostupných kulometů 
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konzultoval ve Vojenském historickém ústavu a na katedře a připomínky realizoval v 
textu práce. Konstrukci a funkci zbraní analyzoval ze získaných podkladů zcela 
samostatně. 

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): 

Řešitel dodržel zásady pro vypracování bakalářské práce. V práci nejsou závažnější 
opomenutí, drobné překlepy vyplývají z časového tlaku v závěru studia a neovlivnily 
celkovou kvalitu práce. Grafické materiály odpovídají svým rozsahem a zpracováním 
zadání a běžné technické praxi. 

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

Doporučuji, aby student při obhajobě uvedl, jaké hlavní rozdíly mezi zbraněmi 
vyplývají ze změřených cyklogramů zadaných kulometů. 

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

Rozborové a experimentální práce prokazují zvládnutí přednášené látky i schopnost 
její aplikace. 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. 
 

  
  

V Brně dne 4.6.2012. 
  

  podpis vedoucího práce  
 


