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Slovní hodnocení celkové úrovně a přínosu práce: 

 

Cílem bakalářské práce Zuzany Kšírové bylo navrhnout a zhodnotit varianty, které by snižovaly působení 

hluku z truhlářské dílny na zahrádce cukrárny. Nejprve byla stručně zpracována problematika hluku a 

jeho charakteristik a také platná legislativa v oblasti hluku v ČR. Podrobněji se potom studentka věnovala 

možnostem snižování hluku ve venkovním i vnitřním prostředí. V závěru teoretické části jsou 

analyzovány metody mimotržního oceňování z hlediska jejich použití při hodnocení problémů spojených 

s hlukem. 

 

Jádro celé práce tvoří návrh a vzájemné srovnání jednotlivých variant pro omezení hluku na zahrádce 

cukrárny. Nejprve byla provedena nezbytná analýza hluku v truhlárně, doplněná průzkumem vnímání 

působení hluku zákazníky cukrárny. Poté byly detailně rozpracovány jednotlivé návrhy – přírodní řešení, 

odhlučnění truhlárny, výstavba pergoly. Součástí návrhů je technické řešení, nákladová kalkulace, přínosy 

variant, návratnost finančních prostředků, velikost snížení hlukové zátěže. Jednotlivé varianty jsou 

srovnány pomocí vícekriteriálního hodnocení.  

 

Lze konstatovat, že: 

- stanovené cíle práce byly beze zbytku splněny, 

- pro řešení byly zvoleny adekvátní metody, 

- práce je prakticky využitelná, bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí o nejlepším řešení pro 

truhlárnu a cukrárnu, 

- práce vychází z celé řady zdrojů, citace jsou v souladu s citačními zvyklostmi, 

- práce působí přehledně, 

- rozsah práce je odpovídající. 

 

Z hlediska jazykového by si práce však zasloužila více pozornosti – obsahuje celou řadu překlepů a 

pravopisných chyb. 
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Celkové hodnocení BP 
(HODNOCENÍ VYZNAČTE „X“ 

V PŘÍSLUŠNÉM POLÍČKU) 

A B C D E F 

výborně velmi dobře dobře uspokojivě dostatečně nedostatečně 

Přístup autora k řešení zadané 

problematiky (iniciativa, 

samostatnost, komunikace 

s vedoucím práce, originalita) 

x      

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. Vysvětlete podstatu metod mimotržního oceňování, uveďte jejich využití v souvislosti 

s problematikou hluku. 

 

2. Která z navrhovaných variant bude ve skutečnosti realizována? 
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