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HODNOCENÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

                 obhajoba této bakalářské práce se koná dne:  - 

 

Téma bakalářské práce:  

Analýza účinnosti střeliva s hromadnou střelou pro možné zneškodnění nástražného 

výbušného systému 

 

Jméno a příjmení: Ondřej KLODA  

 

 

Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky: 

 

1. Odpovídá bakalářská práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

 

    Bakalářská práce odpovídá uvedenému zadání v plném rozsahu. Autor provedl analýzu 

účinnosti střeliva s hromadnou střelou – brokového náboje pro možné zneškodnění 

nástražného výbušného systému metodou rozstřelením. Aktuálně zvolil dva druhy těchto 

brokových nábojů tak, aby způsobil pokrytí co největší plochy na obalu nástražného 

výbušného systému a aby tím i způsobil co největší účinnost brokového roje, při deaktivaci 

jednotlivých komponentů tohoto zákeřného systému. 

 

 

2. Jak hodnotíte předloženou bakalářskou práci z hlediska struktury a návaznosti 

jednotlivých částí práce, případně jejich úplnosti? 

 

     Bakalářská práce z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých části působí celistvým 

dojmem a oponent nemá žádných připomínek. 

 

 

3. Základní zhodnocení bakalářské práce: 

 

    Zejména na základě samotné realizace praktické části, která má vypovídající hodnotu o 

účinnosti zvoleného střeliva, oponent práci doporučuje k obhajobě.  

 

 



4. Jiné poznatky, kritické připomínky: 

 

    Kritické připomínky oponent nemá. 

 

 

5. Uveďte, zda a v kterých částech přináší bakalářská práce nové poznatky? 

 

    Bakalářská práce přináší nové poznatky o hodnocení účinnosti brokového střeliva 

z pohledu velikosti a počtu broků, jako samotných elementů, které provedou deaktivaci 

nástražného výbušného systému metodou rozstřelením. Je to návod jak proti nástražnému 

výbušnému systému působit při použití brokovnice umístěné na robotickém manipulátoru, 

nebo přímo při použití pyrotechnikem, který provádí deaktivační zákrok 

 

 

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 

 

    Autor se v zadané problematice dostatečně orientoval, o čemž svědčí dostatečný rozsah 

vhodně zvolené odborné literatury. K výběru a využití studijních pramenů nemá oponent 

žádných připomínek. Oponent oceňuje zejména praktickou realizační část práce, kdy autor 

porovnával z několika zvolených vzdáleností možnosti vytvořeného brokového roje na 

likvidaci jednotlivých komponentů nástražného výbušného systému. 

 

 

7. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování): 

 

    K formálnímu zpracování a k jazykové úpravě nemá oponent žádných připomínek 

 

8. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)? 

 

    Práce může sloužit jako teoretický úvod pro další publikace autora a jako návod pro 

experty, pracující v pyrotechnické oblasti při řešení těchto krizových situací. 

 

9. Připomínky a otázky k obhajobě. 

 

Oponent připomínky a otázky k obhajobě nemá 

 

10. Práci hodnotím: VÝBORNĚ 

 

    Zde uveďte hodnocení bakalářské práce (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhovující) 

    

     

 

    Dne 19. 4. 2012   

     Podpis oponenta 

 

 

 

Poznámka: 

V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze. 


