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1. Dosažené výsledky
Bakalářská práce se zaměřuje na měření emisí hluků obráběcích strojů. V práci jsou popsány základní
vlastnosti zvuku a šíření zvuku v prostředí. Dále je popsán hluk jako takový a jeho vliv na lidský
sluchový orgán člověka. Také obsahuje preventivní opatření proti hluku. Uvádí legislativní
požadavky pro měření emisi hluků obráběcích strojů. Popsán je také použitý měřicí přístroj na hluk a
obráběcí stroj, na kterém dané měření probíhalo. Výsledkem je zhodnocení naměřených údajů za
reálných podmínek při obrábění na dílně za provozu. Na závěr je zpracováno výsledné shrnutí, spolu
s řadou příslušných doporučení.

2. Problematika práce
Práce přinesla využitelné výsledky a poznatky zejména pro Katedru obrábění, montáže a strojírenské
metrologie Fakulty strojní VŠB-TUO z důvodu posouzení zatížení hlukem obsluhujících pracovníků
v nově vybudované laboratoři RC108. Do budoucna budou poznatky z měření dále rozvíjeny při
posuzování nově připravované výrobní haly katedry a služby měření emise hluku obráběcích strojů
bude nabízena také dalším případným zájemcům z univerzity či praxe.

3. Přístup studenta k řešení práce
Student využíval konzultací a projevil dostatečnou samostatnost při tvorbě práce. Do budoucna se
očekává, že student se bude tomuto tématu nadále věnovat a rozvíjet jej.

4. Formální náležitosti práce
Student dodržel formální zásady pro zpracování bakalářské práce dané Fakultou strojní VŠB-TUO.
Zápis citací je zpracován podle ISO 690. Práce je přehledně členěna a obsahuje dostatečné množství
zpřesňujících obrázků.

5. Dotazy na studenta
Nemám dotazy k předložené práci. Všechny dotazy byly zodpovězeny během konzultací práce.

6. Celkové zhodnocení práce
Předloženou bakalářskou práci pana Pavla Bulawa doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení
výborně.
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