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POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
Vít Zahula
Atlas lyžařských areálů Jizerských hor a okolí

Hlavním cílem bakalářské práce Víta Zahuly bylo vytvořit atlas lyžařských areálů pro oblast
blízkého okolí severočeských měst Liberce a Jablonce nad Nisou. Výsledkem měla být tištěná publikace,
kde budou jednotlivé areály zobrazeny vhodnou metodou znázornění výškopisu. Z původního záměru
bylo nakonec upuštěno od vizualizace areálů „běžeckého lyžování“ (Vesec, Bedřichov, Břízky), ale i tak
autor zpracoval úctyhodné množství areálů „sjezdového lyžování“, a to i těch veřejnosti méně známých.
Vizualizaci jednotlivých areálů měla zároveň doplňovat informační část pro uživatele atlasu, ze které
bude patrná dostupnost daného areálu s vyznačením parkovišť, stručný popis, vybavení areálu, ceník či
parametry jednotlivých sjezdovek a vleků.
Vít Zahula přistoupil k výběru samotného tématu bakalářské práce s velkým předstihem, kdy se
během období přibližně jednoho roku aktivně seznamoval s metodami znázornění výškopisu na mapách
a výběrem vhodné metody (i její další aplikace ve vhodném programovém prostředí) pro zobrazení
lyžařských areálů. Výsledný atlas lyžařských areálů, který jsem ale měl možnost posoudit pouze před
finálním tiskem, podle mého názoru svou kvalitou i rozsahem výrazně převyšuje nároky obecně kladené
na daný typ práce. Autor prokázal schopnost se v krátkém čase seznámit s programovým prostředím pro
oblast grafiky či sazby, bez kterých by se kvalitní výstup v ArcScene zpracovaných pohledových map
neobešel.
Co se týká samotných pohledových map jednotlivých areálů, z tradičních mapových objektů zde
chybí zejména budovy. Vizualizace jednotlivých areálů i tak splňují spolu s přidanými informacemi svůj
účel a věřím, že mohou být pro jejich návštěvníky vítanou pomůckou. Pokud by se podařilo jejich
umístění v informačních centrech, musel by se atlas doplnit reklamou, aby se zaplatil tisk a mohl být
rozdáván zdarma.
Zatímco s kvalitou hlavního výstupu bakalářské práce Víta Zahuly jsem nadmíru spokojen, nedá
se to samé napsat o textové části. Ta je částečně ovlivněna skutečností, že byla vytvořena ve spěchu a
částečně i horší stylistickou obratností autora. Není např. úplně vhodné, aby si autor v závěru své dílo –
atlas lyžařských areálů sám pochválil, a to i kdyby tomu bylo skutečně tak. Na druhou stranu je potřeba
ocenit autorovu samostatnost.
I přes poměrně vážné výhrady k textové části doporučuji i s přihlédnutím ke kvalitě
zpracovaného „Atlasu lyžařských areálů Jizerských hor a okolí“ bakalářskou práci Víta Zahuly k obhajobě
a navrhuji hodnocení velmi dobře.
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