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A. Aktuálnost zvoleného tématu
Zvolené téma pokládám za velmi významné jak z hlediska teoretického, tak i 

praktického uplatnění. Tento význam, a tím i aktuálnost tématu, vyplývá ze základní 
skutečnosti, že doktorandka řeší problematiku hlučnosti v prostředí průmyslu. Autorka 
rovněž přihlíží ke společenské odpovědnosti organizací.
Závěr bodu A
Řešené téma je aktuální.

B. Cíle práce
(zhodnocení vytčených cílů práce a zhodnocení, jak disertant stanovené cíle splnil)

Autorka ve své disertační práci si stanovila hlavní cíl – prozkoumat problematiku 
hlučnosti v průmyslových podnicích a snižování negativních dopadů hlučnosti na 
zdraví pracovníků, což rozvedla dále do dílčích cílů:

a) provést komplexní analýzu problematiky snižování hlučnosti ve výrobě,
b) vypracovat návrh řešení se zaměřením na metodiku snížení hlučnosti ve 

výrobě, na metodiku správného používání chráničů sluchu a pojednání o škodlivosti 
hluku na lidské zdraví,

c) vypracování preventivních opatření a osvěty jako základu řešení hlučnosti ve 
výrobě.

První dva dílčí cíle jsou řešeny v kapitolách 4. Analýza zkoumané problematiky, 
5. Současný stav zkoumané problematiky a 6. Situace v BOSAL ČR před aplikací 
návrhu řešení. Třetí dílčí cíl – je řešen formou šesti příloh: 45 HSE 0620 Metodický 
pokyn: Snižování hlučnosti ve výrobě, 45 HSE 0621 Metodický pokyn: Použití 
chráničů sluchu ve výrobě, 45 HSE 0621_1 Prezentace: Metodický pokyn: Použití 
chráničů sluchu ve výrobě – text, 45 HSE 0621_2 Prezentace: Metodický pokyn: 
Použití chráničů sluchu ve výrobě, 45 HSE 0622 Prezentace: Metodický pokyn: Proč 
je důležité chránit si sluch a Prezentace: Vstupní vzdělávání – část: Osobní ochranné 
pracovní pomůcky.
Závěr bodu B
Vytčené cíle práce jsou splněny. Nicméně mohly být stanoveny náročněji, např. o měření 
hluku v konkrétních provozech, o zpracování hlukové mapy, o příklad technického řešení 
snížení hlučnosti apod.
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C. Zvolené metody zpracování a postup řešení
(vyjádření ke zvoleným metodám a k postupu řešení problému)

Základní metodou práce je komplexní analýza současného stavu zkoumané 
problematiky. Zásadní je pohled na snižování hlučnosti z několika úhlů pohledu a 
jejich spojení do efektivního řešení. Analyzovány byly jak charakteristiky zvuku, 
opatření na stávajících strojích a zařízeních, pořízení nového zařízení, tak zpracování 
zvuku lidským uchem, vliv hluku na zdraví, psychiku, vykonávanou práci i kvalitu 
života. Součástí analýzy je reálné prostředí výrobního závodu a nadnárodní společnosti 
z pohledu organizace výroby, výrobních technologii, strojů a zařízení, vlivu na 
zaměstnance. Nezbytnou součástí problematiky je rozbor vlivu hluku způsobeného 
průmyslovou výrobou na zdraví zaměstnanců ve výrobě. 

Na základě vyhodnocení analýzou zjištěných informací byla vypracována 
metodika použitelná průmyslovými závody, pro které není zdraví jejich zaměstnanců 
jen legislativní povinností, ale dobrovolným závazkem, samozřejmou iniciativou a 
nezbytnou součástí strategie společnosti.
Závěr bodu C

Zvolené metody a postup řešení problému je explicitně obsažen v samostatné 3. kapitole 
disertační práce. Vypracovaná metodika byla striktně dodržena a naplněna.

D. Zhodnocení výsledků dosažených disertantem
(vyjádření k výsledkům disertační práce s uvedením konkrétního přínosu studenta)

V práci lze najít původní a nové poznatky v těchto směrech:
a) analýza současného stavu zkoumané problematiky z pohledu zdravotního 

a psychického působení na lidský organismus, z hlediska technických 
a organizačních opatření a legislativy v dané oblasti;

b) na základě zjištěných poznatků byl vytvořen návrh komplexních, široce 
uplatnitelných opatření, která jsou realizována v praxi výrobní společnosti; 

c) vědeckým přínosem je rovněž velmi dobré propojení teoretických vědeckých 
poznatků a poznatků a dovedností z praxe;

d) návrh je výjimečný komplexním přístupem k problematice hlučnosti, od výběrů 
technologií, strojů a návrhu pracoviště až k zdravotním a psychickým 
následkům hluku.

Závěr bodu D
Celkově lze ocenit rozsáhlý objem získaných informací a dat z oblasti vlivu 

hlučnosti na zdraví člověka a dále doporučení na snižování hlučnosti a ochrany sluchu 
člověka.

E. Význam pro praxi nebo pro rozvoj vědního oboru
(vyjádření k významu pro praxi nebo pro rozvoj vědního oboru)

Přínosem pro průmyslovou praxi je ověřený, univerzálně použitelný návod pro 
předcházení hlučnosti, snižování hlučnosti, efektivní používání osobních ochranných 
pomůcek, prevenci zdravotních komplikací, předcházení negativních vlivů na 
zaměstnance a účinnou osvětu. Aplikací navrhovaných řešení lze zvýšit spokojenost, 
loajalitu zaměstnanců, zlepšit vzájemnou komunikaci mezi zaměstnavatelem a 
zaměstnanci, zvýšit ochotu k správnému používání chráničů sluchu.
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Nejvyšší přínos navrhovaných opatření je v prevenci a řešení hlučnosti ve fázi 
návrhu technologií a výběrů strojů, kdy je řešení nejefektivnější, nejsnadnější, 
nejpřínosnější a finančně nejméně náročné. Stávající i potenciální zaměstnanci, 
zákazníci i veřejnost vnímají proaktivní přístup společnosti velmi pozitivně, což 
pomáhá vytvářet pověst dobrého zaměstnavatele, zodpovědného souseda a kvalitního 
dodavatele.

Velmi přínosné je rovněž upozornění na problematiku, která je často opomíjená 
nejen v praxi, ale i z pohledu teorie, která řeší hlavně hlučnost veřejných prostranství, 
noční hluk atd.
Závěr bodu E

Význam pro praxi nebo pro rozvoj vědního oboru je zjevný a odpovídá charakteru 
disertační práce pro oblast CSR v prostředí průmyslu.

F. Publikační aktivita disertanta
(vyjádření publikační aktivitě disertanta)

V práci je uvedeno 8 publikací autorky, vždy jako první autorka a dále 
vypracovala 28 různých podnikových dokumentů. Z toho jedna publikace je v databázi 
SCOPUS. 
Závěr bodu F
Podle mého názoru je publikační aktivita doktorandky vyhovující, pokud je v souladu 
s univerzitními požadavky.

G. Formální úprava disertační práce a jazyková úroveň
(vyjádření ke struktuře disertační práce, k formálnímu zpracování a k jazykové úrovni)

Disertační práce je vypracována v rozsahu 107 stran bez jakýchkoliv obrázků a 
tabulek a dále obsahuje 6 poměrně rozsáhlých příloh, které jsou základním přínosem 
práce. K práci nebyl přiložen autoreferát. Disertační práce je po formální stránce 
zpracována s pečlivostí a pěknou grafickou úpravou s minimálním počtem překlepů. 
Práce obsahuje 70 citací jak domácích, tak i zahraničních autorů. V práci jsou řádně 
uvedeny seznamy zkratek, symbolů a příloh. Rovněž struktura práce odpovídá 
stanoveným požadavkům na DisP.
Závěr bodu G

Disertační práce, z hlediska struktury, formálního a jazykového zpracování, je na solidní 
úrovni.

H. Připomínky k disertační práci
(konkrétní připomínky k disertační práci)

V rámci obhajoby doporučuji, aby doktorandka dále zaujala stanovisko k těmto 
problémům a dotazům:
1. Hypotéza, že hluk škodí lidskému zdraví, byla již historicky prokázána, proto 

zdravotní část práce mohla být stručnější.
2. V práci postrádám náročnější cíle, experimentální měření hluku a hlukové mapy 

provozů firmy BOSAL, včetně technických opatření. 

Obecnější otázky do diskuse a k řešenému tématu:
1. Popište problematiku měření hluku.
2. Uveďte tři nejzávažnější problémy s hlukem na Vašem pracovišti, a jak jste je 

řešila.
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Závěrečné zhodnocení
(celkové zhodnocení disertační práce a jednoznačné vyjádření, zda oponent práci doporučuje
nebo nedoporučuje k obhajobě)

Disertační práce paní Ing. Kateřiny Bílecké má především badatelský charakter a 
představuje výsledky rozsáhlého výzkumu problematiky hlučnosti v průmyslových 
podnicích a snižování negativních dopadů hlučnosti na zdraví pracovníků. Výše 
uvedené připomínky a dotazy nesnižují celkovou hodnotu a přínos vypracované 
disertační práce pro posilování společenské odpovědnosti organizací (CSR), ale mají 
upozornit na možnosti ještě hlubšího řešení dané tématiky. Doktorandka prokázala
schopnosti k samostatné tvůrčí badatelské práci. Předložená práce splňuje požadavky 
kladené na disertační práce a v souladu s § 47 Zákona o vysokých školách č. 111/98 
Sb. a doporučuji ji k obhajobě ve studijním oboru Řízení průmyslových systémů. 
V případě úspěšného obhájení doporučuji udělit vědeckou hodnost Ph.D.

V Praze, dne 16. listopadu 2016.

prof. Ing. Václav Legát, DrSc.
...................................................

jméno a podpis oponenta




