
Oponentský posudek diplomové práce Zuzany Budoiyové.. Analýza geograf iického rozložení
soutěží v tanečním sportu

Studentka  si  zvolila  atraktivní  téma  s praktickým  využitím  výsledků.  Práce  má  obvyklé
členění  podle  doporučení  o  skladbě  a  náplni  diplomové  práce.  Předložený  text je  napsán
srozumitelně, bez většího počtu pravopisných chyb či překlepů.

V úvodní kapitole je uveden popis problému a formulovány cíle a vstupní hypotézy výzkumu.
Po  této  úvodní  kapitole  autorka  seznamuje  v rešeršní  části  čtenáře  s  obecnými  teoretickými
východisky jejího bádání a představuje tanečm' sport v České republice. V kapitole 4 autorka
popisuje tvorbu modelu časové dostupnosti. Kladně bych chtěl ohodnotit zpracování rozsáhlé
databáze  tanečních  soutěží,  kde  autorka  musela  vzájemně  zkombinovat  a  upravit  několik
datových zdrojů. Kapitola 5 prezentuje výsledky a v závěrečné šesté kapitole autorka shmuje a
diskutuje dosažené výsledky.

K i}ráci mám t_yto následující i)řipomínkv či otázkv:

1.   Autorka  nikde  neuvádí,  zdali  zkontrolovala  obsahovou  správnost  či  topologickou
čistotu  vstupní  databáze  silniční  sítě  ČR  150  od  fimy  CEDA.  Jste  si jista,  že  tato
databáze neobsahuje chyby?

2.   Autorka nikde neuvádí či nediskutuje přesnost vytvořeného digitálního modelu terénu,
z kterého byly počítány podélné sklony silničních úseků.

3.   V diplomové práci je dle mého názoru nedostatečně popsána metodika zpracování dat.
Na mysli mám hlavně výsledky prezentované v tabulce  11 a na Obr. 8 a Obr. 9. Těmto
výsledkům nelze zcela porozumět.  Jsou opravdu všechny údaje dostupnosti v tabulce
11  průměmé  hodnoty, jak praví  název  tabulky?  Zcela nechápu  legendu  Obr.  9.  Jak
můžete  vyjadřovat  časovou  dostupnost  v procentech  (%)?  Jak jste  přesně  vymezila
zóny dojížďky na Obr.  8? Prosím o důkladné vysvětlení během prezentace diplomní
práce.

4.   Zjakých podkladů vycházejí uvedené výsledky na str.  39,  druhý odstavec:  „Členové
tanečm'ch klubů sídlících v Bmě dojížděli na soutěže v průměru 2,5krát delší dobu než
členové pražských klubů, z Ostravy jeli tanečníci na soutěže v průměru 3,5 krát delší
dobu než z Prahy"? Má možnost si čtenář Vaše výsledky ověřit?

5.   Při  stanovení  průměmých  rychlostí  vycházíte  z několika  studií.  Je  směrodatné  brát
v potaz  studii  Dubuc  (2007),  která  stanovuje  průměmé  hodnoty  rychlosti  dopravy
rostlin pro  výrobu bioplynu,  tedy  s největší pravděpodobností rychlosti  pro  nákladní
vozidla?

6.   Pokud  jsou  mapy  prezentovány  v souřadnicovém   systému   S-JTSK,   měla  by  být
uvedena směrová růžice.

Autorka diplomní práce prokázala, že je schopna samostatné výzkumné práce ajsem si jist, že
předložené  výsledky  jsou  velmi  cenným  podkladem  pro   regionální  plánování  tanečních
soutěží.  Předložená  diplomní  práce  splňuje  požadavky  na  ní  kladené.  I  přes  zmiňované
připomínky, práci doporučuji k obhajobě a navrhuji známkii _.velmillfihřp"

V Praze  15.  9.  2008 Mgr. lJřemysl Stych, rh.1J.


