
Posudek vedoucího práce na diplomovou práci Zuzany Budayové

„Ana]ýza geografického roz]ožení soutěží v tanečním sportu"

Diplomová práce Zuzany Budayové má v souladu se zadáním 52 stran textu a digitální
přílohu.  Téma  práce  odpovídá  směru  výzkumu  na  Katedře  aplikované  geoinformatiky  a
kartografie v oblasti sledování dostupností. Hlavním cílem bylo vědecky podložit (či vyvrátit)
opatření Českého svazu tanečního sportu (dále jen ČSTS) v roce 2006, které z důvodu přílišné
blízkosti  a  tedy  i  hustotě  pořádání  tanečních  soutěží  změnilo  soutěžní  řád  a jejich  počet
omezilo. ČSTS 0ediná organizace v tomto sportu v ČR) od roku 1999 elektronicky uchovává
veškeré  výsledky  ze  soutěží  v ČR.  Studentka  vypracovávala  diplomovou  práci  pouze  na
základě  těchto  dvou  východisek  -  cíl  práce  a  datová  základna  -  a je  třeba již  na  úvod
poznamenat, že se svého úkolu zhostila zodpovědně a se značnou pečlivostí.

Struktura práce vykazuje  logický řád a je v obecné rovině členěna na tři hlavní části.
První   se  zabývá  tanečním   sportem  v ČR  z hlediska  jeho   soutěžního  řádu  a  navazující
podrobné   analýze   dostupné   datové   základny,   pro  jejíž  zpracování  bylo   třeba  obrovské
množství času, které studentka možná z přirozené skromnosti v práci nezmiňuje.

Druhá část rozpracovává problematiku modelů dostupnosti, ve které studentka velmi
přehledně   popisuje   metodiku  jeho   tvorby.   Vytvořený   model   dostupnosti   (individuální
automobilová doprava) je na základě široké diskuze české i zahraniční literatuy sestaven pro
víkendový provoz na silnicích v ČR v roce 2005.  Studentka provedla analýzu aktuálnosti dat
silniční   sítě,   diskuzi   fáktorů   ovlivňujících   průměmou   rychlost   a   například   v případě
sklonitosti silniční sítě uvedla svůj vlastní, velmi inovativní, přístup.
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dobré  schopnosti  samostatné  vědecké  činnosti,  když  sjasnou  vizí  a  s  kritickým  pohledem
dovedla  práci  až  ke  splnění  cílů  a  zadání  práce,  což je  patmé  také  ze  závěrečné  diskuze
(kapitola 6).

K diplomové práci, stejně jako k pravidelným konzultacím Zuzany  Budayové  nemám
vážnější připomínky.  Mapová tvorba v práci je  na velmi  vysoké  úrovni,  nicméně  postrádal
jsem při použití  S-JTSK v mapách směrovku.  Stejně tak lze v práci občas naleznout nějaký
ten překlep.

Výsledky  diplomové  práce již  byly předneseny  na  odbomých  seminářích  ČSTS,  na
kterých byl v této oblasti objeven mj. také značný potenciál dalšího využití výzkumu i použité
metodiky.  Vzhledem  k odvedenému  množství  kvalitní  práce,  odpovídajícím  výsledkům  a
splněnému zadání mohu práci s klidným svědomím doporučit k obhajobě a navrhnout známku
výborně.

V Praze dne 9.9.2008 Mgr. Tomáš Hudeček, Ph.D.


