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1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE
 
(„kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení) 

  Odpovídá 

schváleným 

tezím 

Odchyluje se od 

tezí, odchýlení je 

v práci 

zdůvodněné a je 

vhodné 

Odchyluje se od 

tezí, odchýlení je 

v práci 

zdůvodněné, ale 

není vhodné 

Odchyluje se od  

tezí, odchýlení není 

v práci zdůvodněné 

a není vhodné 

Neodpovídá 

schváleným 

tezím 

1.1 Cíl práce      

1.2 Technika práce      

1.3 Struktura práce      

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení vztahu tezí a práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 

Magisterská diplomová práce Terezy Šindelářové  odpovídá schváleným  tezím jak hloubkou  a komplexností 

ponoru do tématu,  tak vhodnou  metodou   zpracování  a  celkovou  strukturou ,  včetně  adekvátních příloh a  

grafické úpravy.  

 

2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 

Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující) 

  Hodnocení známkou 

2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu B 

2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji A 

2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu A 

2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli A 

2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru A 

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  

Diplomová práce má charakter původní studie, založené  na analýze vybraného dne vysílání předpovědi počasí 

na zpravodajském kanálu ČT24  (24. 1. 2020)  a dalších specifikých pořadů o počasí  na jiných  programech ČT 

(např. Zprávičky). Prostřednictvím  rozboru vysílacího schématu  charakterizuje a popisuje  konkrétní podobu 

jednotlivých  relací, metodiku jejich přípravy z pozice  práce televizního meteorologa a výrobně technologického 

zajištění. Zároveň  diplomantka předkládá i uceleny historický přehled o utváření  meteorologie jako vědecké 

disciplíny a odkazuje na  základní mezníky  ve výoji  televizního zpravodajství o počasí ve světě a 

v československém a českém  televizním vysílání.  Autorka  přistoupila  ke zpracování tématu s osobním 

zaujetím, důsledností a svědomitostí, předvedla  zasvěcenou znalost odborné literatury a pramenů  jak z oblasti  

dějin meteorologie a televizního vysílání  pořadů o počasí,  tak z oblasti mediální teorie a metodologie výzkumu 

mediálních obsahů. Práce tak  poskytuje  nezvykle  komplexní a  vyčerpávající vhled  do zkoumané  

problematiky. 

 

 

3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 

Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující) 



  Hodnocení známkou 

3.1 Logičnost struktury práce, podloženost závěrů  A 

3.2 Zvládnutí terminologie oboru A 

3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu A 

3.4 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte písmenem F. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže 

vydávané autorem neoprávněně za vlastní zjištění, nedoporučte práci 

k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby 

s autorem/kou bylo zahájeno disciplinární řízení.)  

A 

3.5 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte písmenem F) 

A 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava A 

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  

Diplomantka  Tereza Šindelářová  předložila k obhajobě kompaktní a z hlediska zpracování tématu původní 

práci, v níž prokázala  dostatečný ponor do zkoumané problematiky jak z hlediska  orientace v odborné literatuře, 

tak  předevím  z hlediska zasvěcené  sumarizace poznatků o televizním vysílání předpovědi  počasí.  Práce je 

napsaná čtivou a srozumitelnou formou.  

 

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

  Diplomová práce posluchačky Terezy Šindelářové splňuje veškeré  potřebné předpoklady pro přijetí k obhajobě 

jak z hlediska formálních,  tak obsahových požadavků. Velmi kladně hodnotím také komunikaci studentky s 

vedoucím práce, zejména pravidelné konzultace a včasné předkládání dílčích výstupů. Práci doporučuji k 

obhajobě a navrhuji  hodnocení A.    

 

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 

5.1       

5.2       

5.3       

5.4       

 

 

6. ANTIPLAGIÁTORSKÁ KONTROLA TEXTU 

 

 Seznámil jsem se s výsledky antiplagiátorské kontroly URKUND. 

 
Komentář pro případnou shodu nad 5%: 

6.1       

 

 

6. NAVRHOVANÉ CELKOVÉ HODNOCENÍ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  

  

A        výborně 

B        velmi dobře (nadprůměrný výkon, avšak s určitými chybami)    

C        dobře (celkově dobrý výkon s řadou výrazných chyb)     

D        uspokojivě (přijatelný výkon, ale se značnými nedostatky)    

E        dostatečně (výkon splňuje minimální požadavky)   

F        nedoporučuji k obhajobě 
 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 

      

 

 

Datum:                                                                      Podpis: ……………………………….. 

 

 



Hotový posudek vytiskněte, podepište a odevzdejte ve dvou kopiích na sekretariát příslušné katedry. Posudek 

nahrajte do SISu ve formátu PDF, nebo jej zašlete sekretářce příslušné katedry, která jej do SISu nahraje 

v zastoupení. Nevkládejte do SISu naskenované posudky s podpisem. V SISu musí být posudek bez podpisu.    

 


