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V hodnocení využijte slovní vyjádření s respektováním

1

Aktuálnost problematiky,

charakteru a zaměření práce

originalita práce

Téma práce je aktuální vzhledem k stávající hlukové situaci zejména ve velkých aglomeracích,
které jsou
zatíženy nadměrným hlukem zejména z dopravy, situace se stává v současné době problémem jak pro obyvatele
žijící v sousedství frekventovaných
komunikací, tak pro developery snažící se toto území využít pro stavby
obytných budov,

2

Samostatnost zpracování,
pohled autora do
domácích i zahraničních literárních pramenů

problematiky,

práce

s literaturou

a přehled

0-4

D
D

Autorka pracovala samostatně, využila i možnosti konzultací s odbornými pracovníky hyg. stanice k získání
obecnějšího úhlu pohledu na danou tematiku. Práce s literaturou odpovídá možnostem a potřebám bakalářské
práce, pro získání většího přehledu studiem originální zahraniční literatury nenl při této práci časový prostor

3
Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu

D

Autorka zvládla dostatečně odborný problém a využila v potřebné míře zdroje z literatury uvedené v práci

4

Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
dodržení publikační normy
Rozsah práce je dostačujici.publikačni norma dodržena, jazyková a stylistická úprava v normě, grafická úprava
velmi dobrá, menší rozsah porovnávaných měření vyplývá z možností podkladů v uvedeném časovém úseku

D
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* nehodící se vymažte nebo škrtněte

Doporučená

klasifikace celkového hodnocení

Poznámka

BODY

KLASIFIKACE

13 a více

Výborně

Minimálně dva body v každé Doložce

9 až 12

Velmi dobře

Minimálně jeden bod v každé položce

6 až 8

Dobře

Maximálně možná jedna "nulová" Doložka

5 a méně

Nevyhověl

Více jak jedna "nulová" položka

