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Cílem této práce je vypracovat metodu, kterou by se dala měřit balistická ochrana, kterou je aktuálně 
střelci v daném střeleckém postoji, neprůstřelnou vestou poskytována. Práce se také soustředí na rozbor 
aktuálně používané techniky střelby a střeleckých postojů, porovnání jakou dokáží poskytnout ochranu a v 
neposlední řadě také na doplnění nedostatku literatury, která se touto problematikou zabývá.
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 5. Připomínky a otázky k event. zodpovězení při obhajobě:
    Tato práce splňuje požadavky na bakalářskou práci kladené, a proto ji doporučuji k obhajobě. Z 
formálního hlediska obsahuje vše podstatné. Vyzdvyhnout bych chtěl zejména vysoký potenciál nové, 
inovativní a elegantí metody testování balistické  ochrany v praxi, což může přizpět k záchraně mnoha 
lidských životů.  Menší slabiny vidím v logickém uspořádání práce - zejména rozsáhlá teoretická část na 
úkor podrobnějšího popisu metody v praktické části a diskuze nad velmi přínosnými výsledky. Příliš úsporný 
je také popis obrázků a grafů, kterých bych obecně v práci uvítal více, například při popisu střeleckých 
postojů a pozic. Důležité je ještě také určení přesnosti metody a její validace, ale to je již námět spíše pro 
práci magisterskou. Celkově hodnotím práci v rámci bakalářského studijního programu jako nadprůměrnou.
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