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V předložené diplomové práci z multidisciplinárního oboru psychoakustiky navázal student 

Jan Otčenášek na svoji bakalářskou práci, v níž se věnoval zvuku hudebních nástrojů. V diplomové 

práci zkoumá souvislost psychoakustické veličiny – drsnosti – a hlukového znečištění u hluku 

způsobovaného proudovými letadly při vzletové fázi. Tematická oblast, do které práce spadá, je 

jedním z trendů objevujících se v aktuálních odborných vědeckých publikacích. 

Text práce je podle obsahu rozdělen do pěti částí – úvodu, závěru, teoretické, metodologické a 

experimentální části. V teoretické části je věnována pozornost definici hluku, jeho vnímání a vlivu na 

lidské zdraví, dále jsou popsány definice použitých psychoakustických veličin s ohledem na současný 

stav dané problematiky. V metodologické části jsou shrnuty standardní psychoakustické postupy a 

jejich předpoklady. 

Experimentální část je těžištěm práce, v jejím úvodu je popsán záznam signálů pro podněty 

pomocí umělé hlavy a směrového mikrofonu. Vzhledem k tomu, že autor v textu uvádí i limity a různé 

objektivní ukazatele leteckého hluku používané ve světě, bylo by vhodné při dalším výzkumu záznam 

doplnit i o standardní všesměrový mikrofon tak, aby změřené hladiny byly s danými hodnotami 

porovnatelné. Vlastní poslechový test byl sestaven pomocí standardních měřicích metod (párové 

srovnávání se sběrem popisných charakteristik, seřazování zvukových podnětů) v tomu určeném 

programovém prostředí a podobně pro zpracování byly použity standardní metody implementované 

v programu Statistica. Testu bylo podrobeno 23 respondentů, sám autor práce označuje tento počet za 

nižší, nicméně vzhledem k tomu, že test byl časově náročný – trval 3 hodiny – nelze očekávat, že by 

se v rámci diplomové práce podařilo najít výrazně vyšší počet respondentů. Obě hypotézy uvedené 

v zadání diplomové práce – 1) Drsnost je součástí hlukové zátěže letadly během vzletu. 2) Drsnost 

u hlukových podnětů není jednorozměrná, hlukové podněty se budou lišit také kvalitativně – byly 

zpracováním potvrzeny.  

Z hlediska formální stránky má práce odpovídající úroveň, autorovi bych zkráceně vytkl jen 

pár nedostatků. Označení teoretické a metodologické části stejným číslem je na úkor přehlednosti. 

Drobných nepřesností se autor místy dopouští při překladu cizojazyčných termínů, např. se používá 

termín komunální, nikoliv komunitní hluk. V matematické sazbě je nutné dodržovat správný řez písma 

při označení hladin a jejich indexů, vážené hladiny by měly být značeny podle zavedené normativní 

definice, číselné hodnoty a fyzikální jednotky se oddělují mezerou. V českém jazyce se používá 

desetinná čárka, nikoliv tečka. 

V práci je citováno přes dvě stě, většinou cizojazyčných, odborných publikací a legislativních 

textů. Vzhledem k tomu, že těžiště práce spočívá v samotném psychoakustickém experimentu, je 

množství citací vzhledem k rozsahu práce více než dostatečné.  



Autor v textu několikrát avizuje, že v daném výzkumu bude pokračovat, a o experimentu 

popsaném v práci hovoří jako o určitém předtestu, proto bych v rámci diskuze rád položil otázku, zda-

li by mohl plánovaný výzkum blíže specifikovat. 

Práce přispěla k rozšíření současných poznatků týkajících se drsnosti hlukových podnětů a 

výsledky uvedené v ní by bylo možné publikovat v kvalitním odborném periodiku. Práci doporučuji 

k obhajobě a hodnotím ji 17 body – stupněm výborně. 
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