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Slovní hodnocení celkové úrovně a přínosu práce: 

Cílem předložené bakalářské práce bylo navrhnout varianty řešení na odstranění hluku z truhlárny 

působící v blízkosti cukrárny se zahrádkou. 

Autorka v teoretické části podala odborný výklad z oblasti problematiky hluku, včetně platné legislativy, 

hygienických limitů a přehled sankcí při jejich nedodržování. Autorka také shrnula možnosti snižování 

hladiny hluku ve venkovních i vnitřních prostorách. V práci jsou dále uvedeny metody oceňování 

externalit. 

V praktické části autorka provedla nejprve analýzu současného stavu pomocí dotazníkového šetření a 

využila teoretické znalosti k aplikaci na zkoumaný problém. Způsob sběru dat prostřednictvím dotazníků 

je v praxi velmi častý a oblíbený, přestože je časově poměrně náročný. Dotazník byl sestaven tak, aby 

bylo možné provést analýzu a dosáhnout vytyčených cílů práce. 

Autorka navrhla tři možnosti na snížení hluku a určila problémy a spočítala náklady spojené s jejich 

realizací, ale také očekávané přínosy, jakou jsou vyšší tržby a úspora za spotřebu tepla v truhlářské dílně. 

Ke konečnému zhodnocení variant autorka využila vícekriteriální hodnocení a výsledky okomentovala 

Chybí označení tabulek, např. str. 43, 45, 49, 55, 57, 58, … a označení obrázků na str. 44, 46 a 47. 

Práce je vyvážená z hlediska poměru teoretické a praktické části, kapitoly jsou přehledně členěny. 

Text obsahuje také vlastní názory, hodnocení a kritický pohled autorky. Práce s literaturou je na dobré 

úrovni, relevantní tituly jsou citovány. V seznamu zdrojů jsou však nepřesnosti a chyby ve formátu citací. 

Závěry práce naplňují její cíle. Autor přináší reálná a v praxi aplikovatelná doporučení pro zlepšení 

pohody zákazníka cukrárny, která vypracovala na základě výsledků výzkumu. 

 

Vybrané formální nedostatky:  

Str. 10: … je hlukem pří zpracování dřeva z truhlárny … hluku nebyla pří rozhodování brána v úvahu. 

… v zahrádce cukrárny V prvním případě bylo pro snížení hlučnosti … 

… zakrytí zahrádky pomocí pergoly, Součástí návrhů variant jsou propočty … 

Str. 32: Cukrárna je v provozu od Května 2014 v pronajatých … 

Str. 36: Zahrádka cukrárny je nevytíženější v letních měsících … 

Str. 41: … pro 45% zákazníků je hluku rušivý a velmi rušivý …z hlediska jeho intenzity, nepravidenosti 

a neznámosti tohoto hluku. 

Str. 42: Snížit hluk s truhlářské dílny, můžeme několika … 

Str. 43: Vybrala jsem takové, které mají vetší listy … 
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Posudek BP - OPONENT 

 

Celkové hodnocení BP 
(HODNOCENÍ VYZNAČTE „X“ 

V PŘÍSLUŠNÉM POLÍČKU) 

A B C D E F 

výborně velmi dobře dobře uspokojivě dostatečně nedostatečně 

Jazyková úroveň (pravopis, 

stylistika, práce s odborným 

jazykem) 
 x     

Práce s odbornou literaturou a 

prameny (citace, parafráze, 

dodržení normy ČSN ISO 690, 

teoretické zázemí autora) 

 x     

Úroveň formálního zpracování 

(členění práce, průvodní a 

poznámkový aparát, přílohy, grafika 

atd.) 

x      

Adekvátnost využitých metod práce x      

Splnění cílů práce x      
Vyváženost teoretické a praktické 

části, vzájemná návaznost 

jednotlivých kapitol a subkapitol 
 x     

Odborný přínos práce    x   

Využitelnost práce v praxi x      

Prezentace závěrů  x     

Navrhovaná výsledná 

klasifikace BP 
 x     

 

Otázky a náměty k diskuzi při obhajobě: 

 

 

1. Považujete 20 respondentů za dostatečný vzorek s vypovídací hodnotou?  

 

2. Jak reagovali na Vámi předložené výsledky a doporučení majitelé podniků, a které řešení by 

případně přijali? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Doporučení práce k obhajobě:    ANO 
 

Datum:      Podpis:   


