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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 pro zlepšení dosavadního systému stanovování 
požadavků na zadaný segment výzbroje. Zadání práce bylo vzhledem k rozsahu 
přednášené látky poměrně náročné a jeho splnění vyžadovalo značné úsilí studenta. 
Podmínkou úspěšného splnění zadání bylo také využití dotazníkové metody u co 
největšího počtu osob, které používají osobní obranné zbraně a měření jejich 
ergonomických parametrů, což umožňuje získat přehled o významu hlavních 
požadavků na osobní obrannou zbraň.  

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

Zadaného úkolu se student zhostil dobře, použil vhodné metody, které umožňují 
vytvořit kvalifikovaný systém požadavků na osobní obrannou zbraň a zpracoval 
potřebnou práci, která je využitelná jako vstupní materiál pro další rozpracování 
problému. Zadání práce bylo splněno. Student v doplněné práci splnil všechny 
zadané otázky a doplnil potřebné experimenty. Dílčí závěry studenta ukazují na 
dobrý přehled o řešené problematice. Oceňuji rozpracování požadavku na rozměrové 
parametry osobní zbraně z hlediska ergomie ženské ruky. Práce je použitelná v praxi 
a pro rozvoj studijního oboru. 

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): 

Přestože student vychází z doporučené literatury, lze výsledný návrh požadavků na 
osobní obrannou zbraň pokládat za původní řešení studenta. Za cenné považuji také 
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zpracované dotazníky, bylo by však vhodné pro zvýšení vypovídací hodnoty ještě 
zvětšit jejich počet. 

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 platným požadavkům. 
Řešitel dodržel zásady pro vypracování bakalářské práce. V práci se ovšem vyskytuje 
řada překlepů a chyb. 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): 

1. Doporučuji, aby student u obhajoby pojednal o požadavcích, které při řešení práce 
vyšly na prvních pozicích v grafu významu požadavků na str. 42. Jak se na výsledku 
hodnocení významu požadavků může podílet praktická zkušenost respondentů. 

2.  Vysvětlete význam ráže pro hodnocení zastavovacího účinku.  

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

Rozborové práce, provedené dotazníky a zpracované grafické materiály prokazují 
zvládnutí přednášené látky, dostatečné odborné znalosti a schopnost její aplikace 
v praxi. Předloženou práci doporučuji k obhajobě. 

 

Celkové hodnocení práce: 

Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 

velmi dobře. 
 

  
  

V Brně dne 24.9.2012. 
  

  podpis oponenta práce  
 


