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V ťrvodníc].r kapitolách bakalářské práce ar:tor popisu.ic teorii vzniku. šířerrí a rněierrí
hluku. přípustné limity hlukr-l a drr-rhy zpomalovacích prahťr. Kapitola popisující lrluk je
r'některých částcclr Zb)-tečně podrobná a tato teolie není dál v práci v1''uŽita' Zpomalovací
pral.rr'.jsor-r popsárl1'' dcrstatečně podrobrrě a názorně' Ve čtr'rté kapitole je popsán nár'rh
rr.retodilt1 měi.ení a \' páté kapitole .je popsáno realizované měřerrí' jehoŽ výsledky .1stlu
r,' závěru Stručně Sl]rnutv'

Autor k práci přistupoval dostatečně samoStatně. prostudoval potřebrrou Iiteraturu,
aktir'ně se účastnil všcch nlěření l'telénu. aktuální problémy konzultoval s vedoucím práce.

VÝsledkcm práce .je ted;- návrh metodiky pro orientační měření hluku v okolí
korlrtnikace a .je.jí pr.aktické or'čření u různÝch typů zpon-ralovacích praiiů. Arrtor
z nanlěřenÝch r'ýsledk[r vl.vozuje sprár.rré závěrv' L, měřerri tohoto tvptl sc .jako největší
problénr r-rkázala r'elmi malá intcnzita pfovozu v místech rrlěřer-rí. To omezol,alo n]oŽnost
vzájemnélro polor'r.rán í j ednotlil,ých měření'

Práce S\'ýn obsahem igrafickou úrovní odpovídá požaclavkům na bakalářskou práci'
.je přehledná. ná přiměřený rozsalr. je doplrrěna fotografien.ri. které dokumentují jednotlivé
postupy něření. Neobsalitrje Žádné originální řešení pro arrtorské osvědčení. realizovatra
měŤení .jsou r'llí c]ostatečně popsána a vvhodnocena. Některé |ormulacc r'ět neodpovídají
lecl.inickénlu dokunlenlu (např. stl-. 30 ..neŠt.astná událost... str.' 41 ..stěŽejní úclajc..). za čísly
podkapitol .jsorr tečk} . obr. 3 a 4 .jsorr přehozer-r1'. v práci .jsou drobné překlep1''. míSta V lrrapé
na ot.r' 27 tteisott 1liesttc \\./l]dťť|]a'

K posuzované práci máIl.r rrásledující otázky:
l' V práci popistrjcte (stL. 38) nutnost kalibrace zvukoměru před a po měřcní. Jedrrá

Se Skutečně o kalibraci.]
2' l\.a Str' ;1l uváclíte. Že r'' protoko)u mají být tlvedeny naměřené hoclnot1'' včetně

r-re.jisttlty.n.rěřer.rí..Iak se ted-y ne.iiStota nlěření pro tato něi.ení LlIčí?
3. Na str. ;12 ur,ádíte. Že r.l.rčření může být pouŽito ]]otlze jako orierrtačr.rí ..z důvodu

rlalé přesnosti měřerrí'.. V1'sr,'ětlete. co tato malá přesnost nlěření znamená!

PředloŽená baka1ářská pr.áce splňrrje
S ohIedenl nr gt.llicLotr út'or eti práe e. ncklere
výs]edkťrm měření j i ].rodnotínl znánrkott

poŽadavky. proto ji doporučuji k obhajobě.
formální nedostatk1'' a vzhledem k ciosaŽenýnr

velmi dobřc.
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