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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): 

Práce je aktuální, zabývá se problematikou hledání cest zdokonalování systému 
stanovování požadavků na útočnou pušku pro AČR. Zadání práce bylo přiměřeně 
náročné a jeho splnění vyžadovalo plné využití analytických a syntetických 
schopností studenta. Podmínkou úspěšného splnění zadání bylo využití metody 
dotazníku a dalších metod ke zpřesnění zadání na vývoj nové nebo modernizované 
útočné pušky.  

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

Práce dosahuje požadovanou úroveň bakalářské práce po stránce obsahové i 
formální. Dílčí analytické závěry studenta ukazují na jeho dobrý přehled o řešené 
problematice. Student vhodně využil zkušenosti vybraných příslušníků 7. mb pro 
sestavení pořadí důležitosti jednotlivých požadavků. Novým způsobem je zpracován 
požadavek na rozměrové parametry útočné pušky s naznačenou analýzou rozměrů 
bojových prostředků a prostorů v budovách. Práce je jako celek přínosem pro obor a 
bude využita především pro další obdobné práce studentů. Zadání práce bylo splněno 
v plném rozsahu. 

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 jeho zájem o řešenou 
problematiku. V pr ůběhu zpracování projektu bylo potřeba studenta v práci pouze 
orientovat. V závěru zpracování práce došlo k určitému časovému skluzu, takže 
zůstalo relativně velmi málo času na precizní dokončení textu a odstranění 
zbytečných formálních nedostatků v textu.  
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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): 

Po formální stránce je práce na dobré úrovni, student dodržel zásady platné pro 
zpracování práce tohoto druhu a jeho písemný projev je přehledný, s velmi dobrou 
formální úpravou s minimem formálních chyb.  

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

Zadání práce bylo splněno v plném rozsahu, v práci se nevyskytují žádné relevantní 
nedostatky, a proto nemám žádný dotaz, který by měl student  odpovědět u obhajoby 
práce. Navrhuji, aby student při obhajobě pouze zdůraznil přínos využití různých 
postupů a metod při formulaci číselných hodnot požadavků na novou nebo 
modernizovanou útočnou pušku.    

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

Předložená bakalářská práce svědčí o dobrých znalostech a schopnostech studenta po 
všech stránkách. Student ve své bakalářská práci novým způsobem upřesňuje 
některé požadavky na novou nebo modernizovanou útočnou pušku vhodnou pro 
AČR. Z uvedených důvodů doporučuji práci k obhajob ě.  

 

Celkové hodnocení práce: 

Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 

velmi dobře. 
 

  
  

V Brně  dne 27.5.2012 
  

  podpis vedoucího práce  
 


