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Průběh obhajoby:

Diplomantka prezentovala svoji práci. Navazovala na bakalářskou práci a získaná data, týkající se

porozumění předpovědi počasí. Dále se věnovala příčinám nepochopení předpovědí počasí. Analyzovala

jednotlivé složky předpovědi, provedla sémiotickou analýzu, následně provedla výzkumnou sondu mezi

studenty učitelství VVP.

Prezentovala zjištění, k nimž na základě materiálu došla – neznalost symbolů a jejich terminologickou

podstatu, postava moderátorky, střídání složek a jejich asynchronnost. 

Ukázalo se, že respondenti předpokládají, že rozumí více obrazové složce, ale přitom výsledky šetření

ukazují, že ji interpretovat neumí.

Vedoucí práce

Autorka promyslela metodologii šetření porozumění mediálnímu textu, kterou aplikovala v šetření u stu-

dentů 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. 

Výraznou slabinou práce jsou poměrně časté interpunkční chyby a méně frekventované některé jiné –

především stylizační. Jsou výběrově vyznačeny v textu práce. 



Připomínky vedoucího práce

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? 

Reakce autorky
Zásadní interpetační chyby vidí v neznalosti symbolického vyjádření termínů a jejich obsahů a po-

tom to, že pokud nesprávně interpretují kombinované složky, získávají tři rozdílné informace, z nichž

těžko vytvářejí interpretaci. Naprosto terminologicky neuchopují adverbia, resp. adverbiální určení. 

Vysvětlila rozdíl mezi termíny (4.2). 

Autorka je přesvědčena, že nemůže nastat situace, která by ho při špatné interpretaci předpovědi

by ho špatně neovlivnila. Nicméně v aktivitách a oblečení může vždy dojít k nějaké změně, která vede

k nedůvěře ve zprávy. 

Bez znalosti terminologie se respondent neobejde (ve dvou minutách předpovědi je 26 termínů),

protože by nezískal dostatečnou informaci. 

Oponent práce

Autorka organicky navázala na předchozí bakalářskou práci. Rozšířila výzkum o další aspekty. Zvolila

adekvátní zpracování získaného materiálu. Výklady jsou logické. 

Práce splňuje požadavky na ni kladené.

Dotazy a připomínky oponenta práce

4.1 Co mělo být na str. 16?
4.2 V jakých zdrojích jste hledala příslušné meteorologické termíny a jejich definice - verifikace

terminologie?
4.3 Vidíte možnosti zlepšit znalosti posluchačů?

Reakce autorky

Strana 16 – nechybí nic, jde o volný papír navíc (chyba tisku). Uvedla literaturu a jiné zdroje, jež

využila při charakteristice terminologie, ověřovala termíny získané z dialogů i v literatuře. Výsledky by

chtěla využít v hodinách mediální výchovy – problematika porozumění mediálních produktů obecně – je

vidět i z RVP, že není adekvátní prostor, který je jim ve školách věnován. 



Diskuse

Probíhala po celou dobu obhajoby. 

Komise zvážila vysokou úroveň obhajoby a rozhodla se nepřihlížet k jazykovým chybám v textu práce. 

Výsledek obhajoby: VÝBORNĚ

PhDr. Ladislav Janovec, Ph.D.

      [jméno předsedy]


