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VedoucipÉce

Auior Vpráci nejprue podrobně popisu]e negativní v]iv sjlnični dopraw na ž]volni
prostředí, vzn k a neusiálé zvyšováni frágmentáce klajiny a omezeni migla@ živočichů,Dále
Popisuje díUhyá konstíOkcimigráčních objekt{,, zejméia objektů, kteréjsou vplácihodnoceny
z hlediska hlukové zálěže, Vnásedující kapilole auiol popisuje měieni hluku a V,yivoienou
metodiku měřeni huku u vybraných migračnich objektů, Posledni kapito]a obsahuje popis
měřenihluku a porovnáni Výs edků méřenina dvou ekodukiech a dvou podchodech na dán ci

Dl1

H.dn...,éniVedó .ihó órá.é,

á) !plnosl prá.e z hlédLsla póžádaVkŮ zadáni
Dpomová píáce je dostátečně obsáhá, má odpovidajici rozsah a strukturu, Autol
podíobně popisuje teorii píoblemat]ky, vytvořilmetodiku měřeni a píovedla V}hodnotlvelké
b) zda diploínant postupoval samostatně a aktivně
Aulorpracoval samoslalně, samo§tatně s za]istil a rastudoval Velké množslvl poťébné
literat!ry. Připravil a zcela samosiainé rea izova velké množsfuíměřeni na uvede,rých
migračních objektech á proved jejich Whodnoceii.

c) iak

d p onrant

WUžil podklády ziskané V práxia zodborné ]iterat!ry

Allor zcela wužjl poznatky Zodboínélileratury a práci

konzulioval také

sdoc,Andělem který patři knašim přednim odbo.nikúm na luto probemaljkt], Na základě

ieoíeiických zna]osti měřeni h|uku vyivoiil vhodnou metodiku měřeni hluku na migračních
d) jákáje odborná úíoveňdiplomové pláce ajejipřinos pro obol
Předložená p€ce je na dóbré odborné úrovni autor zcela splni] zadári a dodÉe]
požadavky pro vypracování diplomové práce, saínosialně zajistilvelké miožsivi naměřených
hodnot klelé v prácianalyzoval,

Fomální stlánka práce odpovidá diplomové pÉci, má drcbné íomálnl nedostalkv.
Prace má oostalecné mnorslvl Ébulek a ob.á7ků klelé dop'ňují €novoJ aásl Něhelé @;ri
teoletických lépitol by siačilo pop§al stručněji, naopak popis praklických měření a jejich
!ryhodno@ní by ňohlo b}'1p@vedeno podrcbněji, Analýzu hluku by bylo možné
Prcvést ještě
zdalších hledisek (napi výška a kon§tfuk@ pbtihlukové stěny, výška ekoduktu, poíovnáni
hluku vdobě, kdy jé migEčnl objekt zvěři nejvíce využiván apod.), Vzhledem k ča§ovým
možnostem ale studeni provedlmaximum méieníá iolo jsou spíšnáVíhy prodalšípráce v téio

Předložená diplomová pláce splňuje Požadavky, prcto
vzhledem kdDbným íomálnim nédo§látkúm hodnotím známkou

doporučUji k obhajobé a

nawhuji tyto otážky prc obhajobu:
1

.

2,

Jak jsou měřené migÉčnlobjew zvěří využlvány a jaká zVěř je lyužívánejčástěji?
Jaké dalši hktory mohou ovlivnit využilímigÉčnichobjektů a kteÉ z nich považujete za
nejdůležilějši?
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