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Předložená bakalářská práce Terezy Prokopové nazvané „Analýza kvílivého hluku od 
tramvajové dopravy“ se zabývá v současnosti velmi aktuálním tématem hluku. Práce je 
orientována na problematiku hluku od kolejové dopravy. Jedná se o hodnocení tzv. 
„kvílivého“ hluku, který vzniká zejména v městské dopravě. K měření, hodnocení a analýze 
bakalářka přistupuje v souladu s hodnocením aktuálními metodami. Bakalářka provedla jak 
reálné měření, tak simulaci šíření hluku. 

Práce je přehledná a v souladu s obvyklým postupem. Obsahuje 44 stran textu a 12 stan 
příloh. Je rozdělena do 12 vhodně nazvaných kapitol. Závěry práce odpovídají cílům zadání. 
Trošku nepřehledné je, že délka některých podkapitol kapitol dosahuje pouze jedné věty 
(např. 4.5). 

V práci jsem nenašel žádný nesouladu s normami, zákonnými ustanoveními a předpisy. 
Práce obsahuje zajímavá řešení, ale cílem nebylo získat patent či autorské osvědčení. 

Z práce vyplývá, že autorka zvládla problematiku hluku a jeho aplikace na hodnocení 
hlukových ukazatelů kolejových vozidel, v našem případě tramvají, v dostatečné hloubce 
odpovídající podstatě bakalářské práce. Na práci bakalářky velice oceňuji, že spojila praktické 
měření s modelováním. Tedy, musela zvládnout jak reálné měření akustických parametrů 
hlukoměrem tak i vložení a nastavení vhodných parametrů do modelovacího systému. 

Vlastní měření provedla bakalářka na 5 typech tramvají. Z grafu 1 na str. 25 lze usuzovat, 
že nejvýraznější hlukovou exposici má tramvaj K2 a spřažené T3. Naopak tramvaj Škoda 13T 
patří z uváděné skupiny k nejtišším. 

Významným výsledkem bakalářské práce je konstatování, že provoz tramvají ve vybrané 
lokalitě – smyčka Starý Lískovec v Brně - je v souladu s hygienickými normami.  

 

Bakalářce bych vytknul příp. doporučil některé drobnosti formálního charakteru: 

• Na str. 5 je rovnice (2) trochu zvláštní. Tamtéž označení hladiny hluku symbolem 
„A“ je trochu nestandardní, zvláště, když v celém textu je to symbolem „L“. 

• Občas jsou k symbolům uvedeny jednotky, občas ne – např. na str. 7 „T“ je bez 
jednotky. 

• V rovnici (5) na str. 27 bych doporučil u symbolu „∑“ připsat index „i“ a případně 
závorkou zlepšit čitelnost vztahu. 

• Číslování stran příloh by bylo vhodnější buď formou pokračování normálního textu 
nebo jinými symboly (např. P1, P2 atd.) 

 

 



Otázky k bakalářské práci 

1) Na str. 39 píšete „Rozdíl mezi modelem a měřením je tedy relativně malý a může být 
způsoben mnoha jevy.“ Jaký je obvykle rozdíl mezi hodnou změřenou a modelem? 

2) Proč se při měření hlukových parametrů používá tzv. filtr A? 

3) Můžete vysvětlit hlukovou mapu uvedenou na str. 2 přílohy? 

 

Domnívám se, že bakalářka Tereza Prokopová splnila všechny požadavky v souladu 
s řádem Vysokého učení technického v Brně kladené na bakalářskou práci, proto doporučuji 
její práci k obhajobě. Práci hodnotím v souladu s klasifikační stupnicí ECTS „výborně“. 

 

 

Klasifikační stupeň ECTS: A/1 

 

 

 

          

V Brně dne 4. června 2013 ................................................... 
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