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1. Splnění požadavků zadání.
Cílem práce bylo provedení rešerše v oblasti možností měření zvuků pod běžným prahem
slyšitelnosti a jejich dlouhodobý vliv na fyzický a psychický stav člověka. Toto téma lze rozdělit do
dvou oblastí – technické, která se zabývá měřením, a zdravotní, která se zabývá vlivem infrazvuku a
nízkofrekvenčního zvuku na člověka.
První technická oblast je v práci zpracována velice dobře a je uveden přehled dostupných způsobů
měření a odpovídajícího technického vybavení.
Druhá část, která popisuje vliv infrazvuku na lidský organismus, je v práci uvedena poměrně stručně.
Je to způsobeno především nedostatkem informací v této oblasti a značně rozporuplnými výsledky
různých studií.
Práce jako celek splňuje požadavky zadání.

2. Hodnocení formální stránky závěrečné práce.
Po formální stránce je práce na vysoké úrovni. Text je přehledně členěn do kapitol, které na sebe
správně logicky navazují. Úvodní teoretické kapitoly se věnují popisu zvuku a vymezují pojem
infrazvuku a nízkofrekvenčního zvuku. Další kapitoly již jsou prezentací vlastních informací o
možnostech měření nízkofrekvenčních zvuků a jejich vlivu na lidský organismus. Tyto kapitoly
vznikly studiem mnoha dostupných pramenů a literatury, které jsou přehledně uvedeny v závěru
práce.
Práce je přehledná, použitý jazyk je jasný a popisný, bez zbytečných opisů. Práce je po formální
stránce na vysoké úrovni.

3. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
Výsledky práce, která je rešerší dostupných informací, je obtížné hodnotit z hlediska dosažených
výsledků. Práce otevírá možnosti pro další navazující práce v oblasti nízkofrekvenčních zvuků a
jejich vlivů na člověka. Jako práce rešeršní je přínosná a je dobrým zdrojem informací pro další
studenty.

4. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Práce je kompilačního charakteru. Pro získání nových poznatků a případné využití výsledků v praxi je
třeba úzké zaměření na některou z oblastí, které jsou v práci popsány a její další podrobné studování.
Zvláště v oblasti vlivu na člověka (lékařské obory), kdy vzhledem k tomu, že každý člověk je
individuální osobností s různým vnímáním nízkých frekvencí, je obtížné provádět kvalitní výzkumy.
Z tohoto důvodu jsou také dostupné informace často protichůdné a vědecké názory se značně liší.

5. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Výběr studijních pramenů je vhodný. Práce je pěkným přehledem základní literatury o akustice,
způsobech měření zvuku a vibrací, uvádí i odborné publikace dodavatelů měřicí techniky a také
zahraniční zdroje informací. V oblasti působení nízkofrekvenčního zvuku na člověka jsou zásadní
práce G. Leventhalla, který se tomuto tématu dlouhodobě věnuje.

6. Otázky k obhajobě.
1. Co je největším problémem při měření nízkofrekvenčního zvuku ve volném prostředí? Mohou
přírodní zdroje nízkofrekvenčního zvuku ovlivnit měření umělých zdrojů nízkofrekvenčního zvuku?
2. Co je největším problémem lékařských studií v této oblasti? Je ze statistického pohledu počet
zkoumaných osob dostatečný?



7. Souhrnné hodnocení.
Studentka ve své práci uvedla pěkný přehled základních informací o tématu zvuk, jeho vnímání
lidským organismem, jeho měření, a jeho působení na lidský organismus. Tyto informace jsou
důležité jako základ pro pochopení tématu působení nízkofrekvenčního zvuku a infrazvuku na lidský
organismus. Odborné práce v této oblasti jsou značně různorodé a chybí větší počet kvalitních
lékařských studií na toto téma.
Práci hodnotím jako pěkný a přehledný úvod do tématiky nízkofrekvenčního zvuku, na který je
možné dále navázat a řadu témat rozvést v dalších pracích.
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