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Posudek diplomové práce Bc. Jana Otčenáška „Vnímání drsnosti zvuku a drs-

nost zvuku jako parametr hlukového znečištění“ pro FHS UK v Praze 

  

V obecné rovině se práce zabývá problematikou vnímání a subjektivního posuzování hluku 

v životním prostředí. V experimentální části se pak soustřeďuje na slovní popis hluku startují-

cích letadel, vnímaného v blízkosti letiště, zejména na parametr drsnosti zvuku. Autor při tom 

využil i některých zkušeností z vyšetřování drsnosti hudebních zvuků, které získal při přípravě 

své bakalářské práce. 

Svoji práci autor rozdělil na část teoretickou (pojednávající o fyzikálních, fyziologických, psy-

chologických i legislativních aspektech hluku obecně a leteckého hluku zvláště), metodologic-

kou (popisující nejrůznější metody psychoakustického výzkumu hluku, uváděné v odborné li-

teratuře) a experimentální, jež popisuje návrh, realizaci a výsledky autorova vlastního experi-

mentu. Autor si v něm položil otázku, lze-li drsnost zvuku pokládat za součást hlukové zátěže 

způsobené proudovými letadly během vzletu a jde-li o vícerozměrnou veličinu. Podle jeho 

vstupních hypotéz by měla být odpověď na obě tyto otázky kladná. 

V experimentální části práce se popisuje: 

1) způsob pořizování zvukových záznamů přeletů letadel ve dvou lokalitách zatížených 

leteckým hlukem, výběr vhodných, ničím nerušených úseků o délce 1 s z těchto zá-

znamů a jejich úprava pro použití v poslechových testech; 

2) návrh a provádění poslechových testů; 

3) statistické zpracování výsledků poslechových testů včetně formulace závěrů. 

Ad 1):  

Je zřejmé, že provádění poslechových testů in situ nepřicházelo v daném případě z časových, 

organizačních a finančních důvodů vůbec v úvahu. Bylo tudíž třeba věnovat maximální pozor-

nost přípravě zvukových záznamů tak, aby sluchové vjemy posluchačů při jejich poslechu v 

laboratorních podmínkách co nejlépe odpovídaly vjemům, které by posluchači měli při posle-

chu týchž zvuků v reálu. Podle mého názoru byl v tomto bodě postup diplomanta naprosto 

profesionální, ať už jde o výběr lokality, respektování klimatických podmínek, volbu nahrávací 

techniky (stereofonní umělá hlava) či způsob nahrávání. Také  výběr hlukových úseků o délce 

1 s a nezatížených ruchy, jednotnou úpravu jejich náběhové a doznívací části i jejich dodateč-

nou úpravu na stejnou hlasitost považuji za naprosto správné. Rovněž s myšlenkou i způsobem 

uskutečnění redukce počtu zvukových podnětů z původních 34 na časově zvládnutelný soubor 

16 podnětů lze vzhledem k časovým i technickým možnostem studentské diplomové práce 

souhlasit. 

Ad 2): 

Poslechové testy byly připraveny a prováděny za použití souboru programů LiTEd, vypracova-

ného ve Výzkumném centru Hudební fakulty AMU v Praze. 
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Testu se zúčastnilo celkem 23 respondentů, což lze pro daný účel považovat za slušně velký 

příležitostný výběr. 14 z nich (studenti Fakulty humanitních studí UK) nemělo žádnou zkuše-

nost s profesionálním hodnocením zvuku, 9 zbývajících (studenti a pedagogové oboru Zvuková 

tvorba na HAMU) takovou zkušeností disponovalo. Toto složení se sice profesně i věkově jistě 

výrazně liší od složení náhodného výběru posluchačů z populace osob žijících v lokalitách zatí-

žených leteckým hlukem, z hlediska analytického zaměření posuzované práce to však může 

být výhodou. Diplomant zpracovával data každé z obou podskupin posluchačů odděleně a 

tam, kde to výsledky jejich statistického zpracování dovolovaly, slučoval je do společného sou-

boru. Pokud jde o stav sluchu testujících osob, spokojil se diplomant s jejich prohlášením o 

zdravém sluchu. Při profesionálním výzkumu by ovšem bylo nutné zařídit vyšetření jejich slu-

chu odborným lékařem, popř. alespoň vyloučit existenci významnější sluchové ztráty vlastním 

audiometrickým měřením (např. Békésyho audiometrem). 

Každý test zahrnoval pět po sobě následujících částí, v nichž respondenti individuálně posuzo-

vali: a) nepříjemnost jednotlivých zvukových vzorků metodou jejich seřazování do pořadí 

podle velikosti vnímané nepříjemnosti zvuku včetně následného odhadu míry nepříjemnosti; 

b) nepříjemnost jednotlivých zvukových vzorků pomocí metody párového srovnávání; c) ne-

podobnost v barvě zvuku metodou párového srovnávání; d) nejvíce vnímané vlastnosti zvuku 

metodou párového srovnávání prostřednictvím sběru spontánních slovních výpovědí respon-

dentů; e) drsnost jednotlivých zvuků metodou jejich seřazování do pořadí podle velikosti vní-

mané drsnosti s následným odhadem míry jejich drsnosti. Výsledky části c) autor v práci neu-

vádí, protože nebyly součástí zadání; hodlá jich však využít ve svém dalším výzkumu. 

I když v některých částech testu byly úkoly respondentů navzájem velmi podobné, představo-

vala pro ně (a ostatně i pro osobu administrátora testu) celková doba trvání testu (cca 3 ho-

diny) značnou zátěž. I když testujícím byla správně dána možnost udělat si kdykoli v průběhu 

testu přestávku, doporučoval bych na základě vlastní zkušenosti propříště neprovádět testy 

celkově delší než cca 1 ½ hodiny. Vzniklou časovou ztrátu by snad bylo možno u některých 

testů kompenzovat tím, že by test prováděli ve větší místnosti současně 2 až 3 posluchači, 

každý na jiném počítači. 

Na str. 49 autor zmiňuje, že při testech, používajících metodu párového srovnávání, použil 

k seřazení zvukových ukázek Rossův plán uspořádání podnětů. Přehlédl patrně, že tento plán 

optimálně potlačuje vliv chyby místa a chyby času pouze při lichém počtu podnětů. Diplomant 

ale pracoval se souborem 16 podnětů, tedy s jejich sudým počtem. Zdá se však, že toto pochy-

bení nemělo vážnější vliv na kvalitu výsledků. 

V popisu provádění poslechových testů chybí údaj o výrobní značce použitých stereofonních 

sluchátek. 

Závěrem tohoto bodu bych rád konstatoval, že přes několik výše uvedených připomínek po-

kládám způsob přípravy i provedení zmíněných poslechových testů za velmi kvalitní, svědčící 

o autorově důkladné teoretické přípravě a jeho obeznámenosti s klasickými i moderními me-

todami experimentálního psychoakustického výzkumu. 
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Ad 3): 

I když celkové uspořádání této části diplomové práce je poněkud nepřehledné, je z ní zřejmé, 

že autor zvládl řadu parametrických i neparametrických statistických technik a testů, použitel-

ných pro zpracování dat získaných od respondentů. 

Za nejcennější výsledky této části práce pokládám jednak sestavení frekvenčního slovníku ad-

jektiv používaných k popisu vnímaných vlastností hluku startujících proudových letadel (do-

mnívám se, že podobná data pro češtinu doposud nebyla k dispozici), jednak sestavení více-

rozměrných prostorů nepříjemnosti leteckého hluku pro různé počty dimenzí a pokus o vno-

ření hlavních vnímaných vlastností tohoto hluku do nich.  

V druhé ze zmíněných částí mě zaujalo, že tam autor dospěl k závěru, že optimální dimenzio-

nalita MDS prostoru nepříjemnosti hluku je 9. V žádné z podobných psychoakustických studií 

jsem se totiž s volbou tolika dimenzí nesetkal. Určení „správného“ počtu dimenzí MDS pro-

storu (stejně jako počtu faktorů faktorového prostoru) je vždy kompromisem mezi nepřehled-

ností vztahů mezi vyšetřovanými podněty (při příliš velkém zvoleném počtu dimenzí resp. fak-

torů) a nadměrným zjednodušením skutečnosti (při jejich příliš malém počtu). Empirické 

poučky uváděné v literatuře doporučují, aby zvolený počet dimenzí při MDS analýze nebyl 

větší než čtvrtina počtu analyzovaných objektů; tomu by při 16 analyzovaných zvucích odpo-

vídala volba maximálně čtyř dimenzí. Při interpretaci průběhu tzv. Kruskalova stresu na obr. 

14 vpravo dole bych na rozdíl od autora konstatoval existenci zlomu („kolena“) v bodu 5D, tj. 

při pěti dimenzích. Autor v práci uvádí, že si je nestandardnosti své volby vědom; zřejmě dal 

přednost přesnosti predikce před určitou nepřehledností tak mnohorozměrného řešení. 

I přes tuto komplikaci výsledky posuzované práce potvrdily platnost obou pracovních hypotéz, 

tj. že drsnost zvuku vzlétajících proudových letadel je skutečně významnou součástí jimi způ-

sobené hlukové zátěže a že může v závislosti na povaze zdroje hluku nabývat různých podob, 

tudíž má charakter vícerozměrné percepční veličiny. 

Poznatky získané v této práci mohou posloužit jako jedno z východisek širšího psychoakustic-

kého výzkumu vlivu leteckého hluku na kvalitu života obyvatel v postižených lokalitách, který 

by v úspěšném případě mohl vést k iniciování návrhu úprav současné velmi nedokonalé pro-

tihlukové legislativy. 

Za výběr citované literatury, ať už jde o množství, vhodnost a aktuálnost citovaných prací či 

četnost cizojazyčných titulů, by se nemusel stydět ani výzkumník z povolání. 

K formální stránce posuzované práce mám tyto poznámky: 

Autorův styl vyjadřování pokládám za dostatečně přesný, jeho slovník za přiměřeně bohatý. 

Zejména v druhé polovině jeho práce lze však nalézt několik málo gramatických a celou řadu 

pravopisných chyb, které zde nebudu podrobně vyjmenovávat. Převážně jde o různé „pře-

klepy“, nesprávné používání čárek v souvětích, časté používání tečky namísto čárky v desetin-

ných číslech, nejednotné a nesprávné používání symbolů „F“ či „f“ pro četnost výskytu (místo 

správného „f“), občasný chybný matematický zápis rovnosti, nerovnosti či rozpětí hodnot. Zdá 

se, že autorovi, který se v závěru své práce soustředil především na odborný výklad své práce, 

už nezbyl čas na důkladnější jazykovou korekturu textu. 
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Provedení grafů a tabulek je přehledné, autor k zvýšení názornosti využil s výhodou i barev. 

Mám k němu opět jen pravopisné připomínky: Slovní názvy zobrazovaných veličin, uváděné 

v grafech na ose úseček a ose pořadnic, by měly začínat u všech grafů jednotně buď velkým, 

nebo malým počátečním písmenem. Nadpisy grafů na obr. 14 typu „8-mi dimenzionální MDS 

řešení“ doporučuji nahradit buď slovním vyjádřením typu „osmidimenzionální MDS řešení“ 

nebo formulací „MDS řešení pro 8 dimenzí“. 

Z důvodů uvedených výše pokládám práci za přínosnou, a jakožto studentskou diplomovou 

práci ji hodnotím velmi kladně. Doporučuji ji proto k obhajobě. 

Práci hodnotím známkou „výborně“ a počtem 18 bodů. 

 

V Praze dne 11. srpna 2016 

         

                

          Alois Melka 


