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náročnost práce na úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná 

teoretické znalosti  X  

praktické zkušenosti X   

podkladové materiály, vstupní data a jejich zpracování  X  

 

kriteria hodnocení práce známka 

1 2 3 4 
název práce X    
téma práce a její aktuálnost X    
teoretická fundovanost autora  X   
formulace cílů práce  X   
adekvátnost použitých metod  X   
celkový postup řešení   X  
práce s daty a informacemi  X   
hloubka provedené analýzy X    
členění a logická stavba práce  X   
práce s odbornou literaturou   X  
formální úprava práce (text, grafy, tabulky)  X   
stylistická úroveň  X   
přesnost formulací a práce s odborným jazykem  X   
splnění cílů práce X    
závěry práce a její formulace  X   
odborný přínos práce a její praktické využití  X   

 

Připomínky a otázky k obhajobě: 

 

Autor si zvolil aktuální téma analyzující vývoj povětrnostních podmínek ve vybraných 

lokalitách České republiky. Zároveň autor podrobně popisuje vodní plochy české republiky, 

které se využívají pro jachting a vodní sporty. Práce byla časově a organizačně náročná a 

zpracovatel musel prokázat jak teoretické, tak i praktické znalosti v dané oblasti. Pro 

zjišťování tendence povětrnostních podmínek byla zvolena metoda obsahové analýzy. 

Práce má malé nedostatky, ale formálním zpracování splňuje kritéria požadované na 

diplomovou práci. Největší nedostatek spatřuji v diskusní části práce, kde podle autora nebylo 

možné předkládanou studii porovnat s jiným zdroji.  

Zkoumání meteorologie a povětrnostních podmínek v České republice je téma velice 

rozsáhlé a přerůstá rozsah diplomové práce. Ukazuje se, že ve stávající dostupné literatuře 

není studované téma prozatím podloženo přebytkem odborných informací. To je sice 

signálem, že stávající poznatky nejsou plně využitelné, současně však tato skutečnost 

podtrhuje význam právě tematického zaměření zde presentovaného. Pro takto formulovanou 

problematiku je žádoucí nejen vyhledávat dosavadní poznatky, ale současně potřebné 

poznatky vytvářet, k čemuž je velmi důležité právě provedení vlastních výzkumů v terénu a 

jejich interpretace v kontextu stanovených cílů. 

  

 



Otázky: 

1) Jak mohou být ovlivněny výsledky vzhledem k vzdálenostem meteorologických stanic 

od vybraných lokalit? 

2) Máte v plánu výsledky práce prezentovat širší veřejnosti? Kde? 

 

Práce je doporučena k obhajobě  
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