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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): 

Zadané téma je aktuální a přínosné především v rozšíření znalostí o jednotlivých 
druzích používaných zámků historických zbraní. Tím bakalářská práce splňuje 
v podstatě zadání.  

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

Práce uvádí přehled zámků historických palných zbraní s řadou funkčních schémat 
což je přínosem práce. Chybí však ucelená klasifikace na podkladě vhodně vybraného 
klasifikačního hlediska což řešitel doplní při obhajobě.  

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): 

Řešitel z literárních pramenů vybral požadované materiály týkající se popisu, 
konstrukce, takticko-technických dat a funkce vybraných zámků historických 
palných zbraní včetně užívané munice. Podle požadavků zadání analyzoval historické 
okolnosti vývoje zámků historických palných zbraní a zhodnotil konstrukci 
vybraných typů. 

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 
chyby a opomenutí. Grafické materiály odpovídají svým rozsahem a většinou i 
popisem požadavkům  zadání, jsou však uváděny v rozložených pohledech, což 
v některých případech narušuje běžnou technickou praxi. Také popis některých 
rozložených pohledů není dostatečně zřetelný nebo chybí.  

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

Řešitel by měl u obhajoby zodpovědět otázku položenou v textu, týkající se ucelené 
klasifikace na podkladě zvoleného klasifikačního hledika s příklady zařazení. Dále by 
měl stručně zhodnotit zámky z hlediska složitosti konstruce a s tím spojené 
spolehlivosti.  

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

Rozborové práce a  následné grafické materiály prokazují zvládnutí přednášené látky 
schopnost její aplikace i schopnost práce s literaturou. Prakticky však není využita 
katedrou dopručená literatura, zejména v oblasti klasifikace. Vlastní zpráva je 
napsána přehledně a v dobré úpravě.  

 

Celkové hodnocení práce: 

Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 

velmi dobře. 
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