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1 - HODNOCENÍ OBSAHU PRÁCE 
 
 Kritérium Hodnocení (A-D) 

1.1 Adekvátnost stanovených cílů a volba metodologie A 

1.2 Relativní úplnost zpracované sekundární literatury A-B 

1.3 Porozumění zdrojům a schopnost pracovat s nimi A 

1.4 Volba vhodné techniky zpracování materiálu a její zvládnutí A 

1.5 Interpretace výsledků A-B 

1.6 Struktura práce, vyváženost jednotlivých částí B 

1.7 Logičnost výkladu B 

1.8 Přínos práce, dosažení cílů a validita závěrů B 
 
Slovní komentář: 
Autorka promyslela metodologii šetření porozumění mediálnímu textu, kterou aplikovala v šetření 

u studentů učitelství českého jazyka UK PedF. Zjistila tím jednak jejich připravenost pro práci 

s mediálním produktem předpovědi počasí, jednak problematické jevy, které činí dospělým potíže 

při interpretaci předpovědi počasí. Popis mohl být stručnější – nebylo třeba opisovat a opakovat 

informace, které jsou jasné a které byly už sděleny.  

 
2 - HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ PRÁCE 
 
 Kritérium Hodnocení (A-D) 

2.1 Adekvátnost horizontálního členění textu A 



2.2 Funkčnost odkazů a poznámkového aparátu A 

2.3 Dodržení citační normy A 

2.4 Dodržení stylové normy C 

2.4 Dodržení morfologické normy a pravopisné kodifikace C 
 
Slovní komentář: 
Výraznou slabinou práce jsou poměrně časté interpunkční chyby a méně frekventované některé jiné 

– především stylizační. Jsou výběrově vyznačeny v textu práce.  

 

3 - SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE 
 
Práci doporučuji k obhajobě. 
 
Slovní komentář: 
 
4 - OTÁZKY A NÁMĚTY PRO OBHAJOBU 
 
4.1 Které chyby v interpretaci předpovědi počasí považuje autorka za nejzávažnější?  

4.2 Není mi jasné rozlišení místy a na většině území na s. 66.  

4.3 I když autorka posuzuje přesnou interpretaci předpovědi počasí, zajímalo by mě, které 
případy i přes nevhodnou interpretaci nemusí ovlivnit připravenost jedince na 
atmosférickou situaci.  

4.4 Do jaké míry se obejde recipient bez terminologie a do jaké míry ji opravdu v předpovědi 
potřebuje?  

4.5  

4.6  

4.7  
 
5 - NAVRHOVANÁ KLASIFIKACE PRÁCE 
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