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Cíl práce 

 
První z cílů je seznámení se základy obecné meteorologie. Dále pak 

zmapování windsurfařských a kitařských spotů v rámci specifických 

lokalit. Poslední částí je vyvrácení nebo potvrzení hypotézy o změně 

povětrnostních podmínek za období 1980-2014 na zmíněných lokalitách 

pro jachting a windsurfing. 

Vedoucí diplomové práce PhDr. Matouš Jindra, Ph.D. 

 

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 a 

rozhovor. 

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

diplomovou práci. Největší nedostatek spatřuji v práci s hypotézou a ve stanovení cílů a úkolů 

práce, které jsou totožné. 

Zkoumání meteorologie a povětrnostních podmínek v České republice je téma velice 

rozsáhlé a zatím nebylo podloženo přebytkem odborných srovnávacích studií.  

 

Otázky: 

1) Shodují se vaše zkušenosti s naměřenými daty a překvapil Vás nějaký výsledek? 

2) Jakým směrem si myslíte, že by měl pokračovat výzkum v případě, že by na něj někdo 

chtěl navázat a rozšířit jej? 



3) V teoretické části je jen minimálně pracováno se zahraničními zdroji, z jakého 

důvodu? 

 

Práce je doporučena k obhajobě  
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