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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) 
Oproti schváleným tezím autorka lehce pozměnila strukturu práce, její vysvětlení je v pořádku. 
 
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 A 
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu A 
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli A 
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru A 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Práce spojující oblasti gender studies a game studies analyzuje ženské postavy v sérii tří počítačových her 
vycházejících z knižní série o Zaklínači předního polského spisovatele žánru fantasy Andrzeje Sapkowského. 
Téma je velmi dobře zvoleno: jak v oblasti fantasy, tak i v oblasti počítačových her je možné běžně narazit na 
řadu genderových stereotypů, které však bývají jen zřídka kriticky reflektovány. Autorka v první části práce 
definuje hlavní kategorie a cituje přitom široké spektrum relevantní zahraniční literatury; velmi kvalitně je 
zpracovaná i část představující Sapkowského knižní sérii a z ní vycházející počítačové hry, kde si autorka všímá 
některých genderově problematických aspektů. V metodologické části formuluje výzkumné otázky ohledně 
toho, zda a jak se proměňuje zobrazení ženských postav a jakým archetypům a genderovým stereotypům tyto 
postavy odpovídají, v následující části pak jednotlivé postavy kategorizuje. Autorka přitom prokazuje velmi 
dobrou schopnost využít literaturu z obou souvisejících oblastí a systematicky analyzovat materiál na základě 
jasně stanovené metody. Její práce může sloužit jako vzor pro analýzu genderových stereotypů a archetypů v 
různých dalších produktech populární kultury.   
 
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  A 



3.2 Zvládnutí terminologie oboru A 
3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu A 
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 A 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Práce má logickou strukturu, autorka velmi dobře zvládá terminologii oboru a bohatě cituje relevantní domácí i 
zahraniční zdroje. Její závěry vycházejí z provedené analýzy (kvalitativní, nikoliv kvantitativní, srov. překlep na 
s. 29). 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Silnou stránkou práce je především využití značného množství relevantní zahraniční literatury, jasně 
formulovaný postup a následná systematická analýza zkoumaného materiálu. Bylo by sice možné namítnout, že 
analyzovat archetypy a genderové stereotypy v žánru fantasy, který je na nich v podstatě založen a kde se tojimi 
doslova hemží, není příliš obtížný úkol. Na druhou stranu analýza her o Zaklínači autorce umožnila postihnout 
velmi široké spektrum jak archetypů, tak i sterotypů, přičemž herní adaptace ve srovnání s knižní předlohou tyto 
prvky ještě posílila, takže je autorka mohla zachytit v jejich ryzejší podobě. Její podrobná analýza jí tak 
umožnila podloženě zodpovědět výzkumné otázky. Práce jako taková zároveň představuje možný výchozí bod 
pro tematicky podobné analýzy archetypů a sterotypů v populární kultuře. 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 
5.1 Práce je založená na identifikaci a kategorizaci archetypů a genderových stereotypů. Je ale v sérii her, 

respektive v románech o Zaklínači také něco, co se těmto archetypům či stereotypům vymyká, respektive 
jim nějak přímo protiřečí? 

5.2 Znáte příklady her, které se sterotypy – nejen genderovými – nějak bojují? Případně jak? 
5.3       
5.4       
 
 
6. NAVRHOVANÉ CELKOVÉ HODNICENÍ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  
  
A (výborně)      B      C      D      E      F (nedoporučuji k obhajobě)  
 
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 
      
 
 
Datum: 4. září 2018                                                                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.    
 


