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FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ 

Katedra biofyziky a fyzikální chemie 

Studijní program: Zdravotnická bioanalytika 

Posudek oponenta bakalářské práce 

Rok obhajoby: 2021 

Rozsah práce: 56 stran, 15 + 1 obrázků, 3 tabulek, 89 citací 

Hodnocení práce:  

a) Aktuálnost/ originalita tématu:     výborná   

b) Odborná úroveň zpracování:      výborná   

c) Přehlednost a srozumitelnost textu:     výborná   

d) Výstižnost a adekvátnost závěrů:     výborná   

e) Splnění cílů práce:       výborné    

f) Množství a aktuálnost literárních odkazů:    výborné   

g) Jazyková úroveň (stylistická a gramatická úroveň):   výborná   

h) Formální úroveň práce (členění textu, grafické zpracování): výborná   

Případné poznámky k hodnocení:  

Předkládaná rešeršní bakalářská práce zabývající se akustikou je výborně zpracovanou 
kompilační prací týkající se zvuku a jeho typů z hlediska vnímání lidským uchem. Text práce 
popisuje fyzikální podstatu zvuku a fyziologický princip jeho vnímání člověkem. Práce navíc 
zahrnuje i detailní kapitolu o ultrazvuku a jeho využití v medicíně a nakonec se zmiňuje i o 
infrazvuku, jehož studium v posledních letech nabírá na významu z hlediska negativního 
působení na fyziologii člověka a jeho případného využití v medicíně.  

Text práce obsahuje zanedbatelné minimum překlepů, stylistická úroveň je výborná a text je 
srozumitelně sepsaný. Obsah textu je řádně uspořádán do na sebe logicky navazujících 
kapitol. V práci obsažené informace jsou řádně citovány a celkový obsah citací odpovídá 
rešeršní práci.  

Dotazy a připomínky:  

K práci mám jen pár drobných připomínek: 

Chtěl bych jenom upozornit na psaní mezer mezi číselným údajem a jednotkami. Dále, na 
str. 13 by měl být graf veden jako obrázek. A na str. 10, 13, 17 a 21 chybí odkaz na obrázek 
v textu. Sice jsou uvedeny odkazy na obrázky ve smyslu "na obrázku níže/výše", ale měl by 
potom následovat i plný odkaz na číslo zmiňovaného obrázku. 

Dotazy: 

1. Jelikož jsem v bakalářské práci nenarazil na terapeutické účinky ultrazvuku v medicíně, 
mohla by autorka nějaké významné terapeutické aplikace vyjmenovat? 

2. Mohla by autorka uvést hladiny hlasitosti (v dB), které jsou poškozující pro lidský sluch 
z hlediska dlouhodobého a také jednorázového vystavení se hluku? 
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hodnocení, práce je: výborná k obhajobě: doporučuji 

V Hradci Králové 26. května 2021 podpis oponenta/ky 

 


