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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) 

Předložená práce v zásadě odpovídá schváleným tezím, rovněž finální struktura a rozčlenění do kapitol jsou 

takové, jak uvádějí teze. Nicméně jestliže hlavním cílem – jak teze uvádějí – byla analýza současného 

zpravodajství o počasí v ČT, pak celkový výsledek se mi zdá být disproporční. Otázkou je, zda bylo nutné 

převyprávět nejen historii meteorologie, ale i telekomunikací (vynález telegrafu, počátky televizního vysílání) a 

pouštět se do historických exkurzů rozsáhlými citacemi, v nichž někdy diplomantka zabloudila. Mám na mysli 

např. větu na str. 15 „Takový způsob komunikace trval do 50. let 20. století, kdy začaly být k předávání 

informací využívány počítače, které byly propojené v lokálních sítích…“ V 50. dokonce ani v 60. letech takové 

sítě neexistovaly, ani nemohly existovat.  

 

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 A 

2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji B 

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

2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli B 

2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru A 

 

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

Protože literatura k tak specifickému tématu téměř neexistuje, diplomantka se obrátila k literatuře, která rámcuje 

její téma – tj. díla mapující historii meteorologie a předpovědi počasí, jakož i teoretické práce týkající se 

problematiky médií. V obou případech je důkladně využila. Vzniká však otázka, zda je možné – bez dalšího 

křížového prověřování – využívat jako seriózní prameny také vzpomínkové články a blogy, včetně toho mého, 

který byl citován, navíc povrchně a chybně – erotické Počasíčko vysílané na TV Nova od 1. ledna 1998 do 1. 

září 2002 (data se dají rešerší zjistit) bylo založeno na principu oblékání, nikoli svlékání. 

Diplomantka se často spokojila s názorem či výrokem respondenta, aniž tento názor dala do kontextu a 

souvislostí, případně se pokusila získat další detaily. Tak například bych se rád dozvěděl, co je obsahem smlouvy 

mezi ČT a ČMHÚ. Nebo bych uvítal úvahu na téma rozdílu mezi „rosničkami“ komerčních televizí a televizním 

meteorology. Správně se zde uvádí datum roku 1961, kdy nastoupil do ČST profesionální meteorolog poté, co 



předpověď počasí se v ČST omezovala na fejetonovou vyprávěnka s pozadím aktuálně malovaných obrázků 

svatého Petra. Jenomže další nešikovně formulovaný odstavec jakoby naznačoval, že to pokračovalo i poté, co 

do ČST nastoupil Rudolf Koubek, což není pravda. 

Škoda, že relevantní a cenné informace z textu nebyly zpracovány do přílohy s některými daty (vytvoření 

samostatné redakce, vznik ČT24, kvantifikace nárůstu relací, příchod nových technologií a dat a nových úkolů na 

sítích apod.), která by ještě lépe posloužila cíli diplomové práce – tj. ukázat výrazné proměny práce současných 

televizních meteorologů. 

K praktické části – analýze současné podoby a způsobu vytváření předpovědí počasí v České televizi – nemám 

připomínek. Je poctivě zpracovaná, byť na můj vkus někdy až příliš popisná, nicméně tak vzniklo svědectví, 

které může být využito jako seriózní podklad k dalším pracím na podobné téma. To se týká i strukturovaných 

rozhovorů, z nichž vyčnívá informačně bohatý rozhovor s Taťánou Míkovou. 

 

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  B 

3.2 Zvládnutí terminologie oboru A 

3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu B 

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 B 

 

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

Závěry, ke kterým diplomantka dochází, jsou podložené předchozími analýzami a fakty, lze s nimi souhlasit. 

Upozorňuje se zde na současný trend televizního vysílání, v němž televizní předpovědi jsou zapojovány do 

zpravodajských pořadů, a televizní meteorologové se stávají moderátory aktivně komunikujícími s veřejností. Z 

formálního hlediska nemám zásadních připomínek. Překlepy a neobratná stylistika (Počasí po Televizních a 

Sportovních hodinách? str. 26, objevy jsou „konstruovány“? str.6) jsou výjimkou.  

Diplomantka dodržuje citační normu. Otázkou je, zda nebylo lepší bibliografické odkazy dávat do poznámek pod 

čarou. Diplomantka, které zřejmě nechtěla být obviněna z plagiátorství, téměř každou převzatou větu uvádí 

bibliografickým odkazem v textu, což někdy ruší.  

Škoda, že do obrazových příloh se nevešly také záběry ze zákulisí práce televizních meteorologů. Takto mají 

přílohy sice dokumentační hodnotu, ovšem nepřinášejí nic nového či objevného. 

 

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

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

V první řadě je třeba kladně ohodnotit zvolené téma, které je zcela původní, a jehož zpracování může být 

přínosem pro historiografii médií. Po seznámení s tématem a tezemi jsem očekával, že získám nové informace a 

vhled do práce televizních meteorologů a také, že si připomenu historický vývoj, kterým prošla televizní 

předpověď počasí v posledních – když ne padesáti, tak alespoň třiceti – letech. Moje očekávání bylo naplněno 

jen částečně. V první polovině práce diplomantka pouze excerpovala publikace českých televizních meteorologů, 

aniž je doplnila vlastní rešerší (to se týká zprostředkovaně i kapitoly o zahraničních příkladech). Teprve druhá 

polovina přinesla vlastní poznatky o předpovědích počasí na televizních obrazovkách. Tuto část hodnotím  bez 

větších výhrad. Své připomínky jsem uvedl v předchozích pasážích. Práce jako celek splňuje požadavky na 

diplomové práce kladené. Doporučuji k přijetí s hodnocením velmi dobře. 

 

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

5.1 Práce zmiňuje nový způsob předpovědi pracující s počítačovou technikou na programu OK3 v letech 

1990-1993 (OK3 skončil k 31. prosinci 1992). Vysílání zde probíhalo pod hlavičkou Meteo TV. Kdo za 

touto iniciativou stál? Soukromý subjekt? Nebo oficiální instituce ČMHÚ? 

5.2 I když to nebylo vlastním tématem diplomové práce: Proč odešel (byl odejit?) Jan Zákopčaník z České 

televize. Jaká byla příčina? 

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: 20. 6. 2020                                                                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.    

 


