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Niizev tématu: Stanovení požadavk na osobní obrannou zbraň

1. Problematika práce (vymezení okrutru problémri ešen;ich v práci, jejich aktuálnost a
návaznost na praxi, posouzení naročnosti zadáni práce po stránce odborné i ěasové):

Práce je aktuální, zab vá se problematikou specifikace pot eb na osobní obrannou
zbraň v podmínkách právního systému Ceské repubtiky. Zadání práce bylo náročné
a jeho splnění vyžadovalo plné využití analytict Ych a synteticlcYch schopností
studenta v právnick ch a technick ch textech. Podmínkou spěšného splnění zadání
bylo vypracování návrhu základních požadavkri na osobní obrannou zbraň vhodnou
pro ženy.

2. Posouzení dosažen ch v sledkri (vypočty, projekční nebo programové ešení,
experimentální práce, dílčí závéty, p ínos práce a možnosti jejího praktického využití):

Práce dosahuje požadovanou riroveň bakalá ské práce po stránce obsahové i
formální. Dílčí analytické závéry studenta ukazují na relativně rispěšné dokončení
eŠeného problému. Za cennou je možn é považovat experimentální část spojenou

s mě ením rozměrri dlaně a prstri st ílející ruky pomocí scaneru. Za p ínosné je
moŽné rovněŽ povaŽovat návrh a vyhodnocení dotazníku a formulování souboru
poŽadavkri na obrannou zbraň vhodnou pro ženy. Práci jako celek je proto možné
považovatza p ínosnou pro praxi.

3. P Ístup studenta k ešení práce (stupeň samostatnosti, využivání konzultací apod.):

Student pracoval samostatněo konzultace využíva| p imě eně k rozsahu a náročnosti
práce, kladně e během zpracování projektu projevil jeho zájem o ešenou
problematiku. V pr běhu zpracování projektu bylo pot eba studenta v práci pouze
orientovat.



4. Formální náležitosti práce (zda byly dodrženy zásady obsažené v dokumenfu
FS_SME_05_003 ,, Zásady pro vypracovóní diplomové (balralá ské) práce", dále chyby a
opomenutÍ, jejich závažnost, p ehlednost a vnější prava, grafické p ílohy, jak práce
odpovídá normám, pop . provoznim abezpečnostním p edpis m):

Po formální stránce je práce na požadované rirovni. Student dodržel zásady platné
pro zpracování práce tohoto druhu a jeho písemn projev obsahuje pouze někotik
formálních a gramatick ch chyb.

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

Navrhuji, aby student p i obhajobě objasnil postup stanovení požadavkri na osobní
obrannou zbraň vhodnou pro ženy. Rovněž navrhuji, aby objasnit privodní postup
stanovení rozměrri parametrri pistole na základě experimentu.

6. Celkové zhodnocení práce (zda svědčí o dostatečn; ch odborn; ch znalostech a
schopnostech studenta, zdapráci doporučuje k obhajobě a proě):

P edloŽená bakalá ská práce svědčí o dobrych znalostech a schopnostech studenta
v ešené problematice. Práci doporučuji k obhajobě.

Celkové hodnocení práce:

P edloženou bakalá skou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení
velmi dob e.
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