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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Ochrana staveb proti nepříznivým účinkům hluku a vibracím 
Jméno autora: Martina Pěničková 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: K126 
Vedoucí práce: Ing. Lucie Brožová, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: K126 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání bakalářské práce se věnuje specifické problematice úzce spojené s konkrétní stavbou a s místem výstavby. Z tohoto 
důvodu považuji zadání za náročnější. 

 

Splnění zadání splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

Předmětem bakalářské práce je ochrana staveb proti nepříznivým účinkům hluku a vibrací. Práce je rozdělena na 
teoretickou a praktickou část. V teoretické části se studentka věnuje obecně problematice hluku a vibrací, způsobu jejich 
měření a určení nejvýznamnějších zdrojů. Veškeré znalosti jsou pak aplikovány v praktické části na konkrétním stavebním 
objektu. Na základě měření hodnot hluku a vibrací jsou pro daný objekt navržena příslušná opatření. Závěrem studentka 
hodnotí navržená opatření z pohledu ekonomického. Obsah práce naplňuje zadání i jeho cíle. 

 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a 
zda byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce. 
Studentka pracovala aktivně, prostudoval velké množství materiálů a vyhodnotila z nich správné závěry. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Studentka se velice dobře zorientovala v dané problematice. Téma, které autorka v bakalářské práci zpracovává je 
poměrně náročné, a proto oceňuji, jak se v něm dokázala dobře zorientovat. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce je přehledná a formálně správně členěná, doplněná obrázky a fotografiemi 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte 
výběr pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně 
odlišeny od vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu 
s citačními zvyklostmi a normami. 
Student pracuje s dostatečným množstvím zdrojů a správně označuje citace. 

 

Další komentáře a hodnocení 
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Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Práce splňuje formální náležitosti, je zpracovaná v dostatečném rozsahu a odpovídá zadání. 

Práci doporučuji k obhajobě. 

 

Existuje ještě nějaký jiný materiál, který by bylo možné použít místo Sylodenu? 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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