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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) 

Odchylky od tezí jsou zdůvodněny. Nicméně zdá se, že původní plán byl až příliš ambiciózní co do rozsahu 

zpracovávaného materiálu. Výsledná práce sice obsahuje kvantitativní data o celém období 1998-2015, avšak 

interpretuje pouze data kolem v období kolem recese v r. 2008. 

 

2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 

Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující) 

  Hodnocení písmenem 

2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu D 

2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat C 

2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu B 

2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů B 

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 

Práce stojí na obdivuhodném množství dat získaných obsahovou (částečně frekvenční) analýzou z časopisů 

Level a Score. Intepretována je jen část dat, ale analýza dokazuje, že autor má solidní znalosti ohledně 

vydavatelského průmyslu, inzerce a redakční praxe herních časopisů. Data i jejich interpretace mají nepochybně 

hodnotu pro výzkum historie herních časopisů v ČR. Chybí však kontextualizace celého projektu v relevantní 

teorii. V práci absentují reference z oblasti game studies (i z mediálních studií obecně); reference k teoretické 

literatuře ohledně vydavatelského průmyslu a inzerce jsou velmi kusé. Pasáže o historii počítačových her 

v ČSSR/ČR obsahují faktické chyby a opomenutí (PMD 85 nebyl první český mikropočítač; dominantní 

plaformou v 80. letech byl Sinclair ZX Spectrum). Slibovaná "teoretická" část práce je spíše popisem kontextu 

než shrnutím teorie a existující literatury na příbuzná témata (přitom jsou tu např. i závěrečné práce obhájené na 

FSV UK, jako ta od Jaromíra Möwalda). Namísto toho autor podrobně popisuje měnovou politiku ČNB, která 

s vývojem inzerce v herních časopisech souvisí jen velmi zprostředkovaně. Za jistý nedostatek autorových 

interpretací považuji fakt, že "psychologizuje" a sklouzává k subjektivnímu hodnocení jednání sledovaných 

aktérů, zejména vydavatelství Burda. Dvě poznámky k metodě: 1. Autor by měl vysvětlit, jak došel k seznamu 

kategorií inzerce. 2. Není jasné, co se v práci míní "technikou sběru dokumentů." Zdá se, že práce vychází pouze 

z obsahové analýzy (což považuji za správné a odpovídající cíli práce). 

 

3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 



Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující) 

  Hodnocení písmenem 

3.1 Struktura práce C 

3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů B 

3.3 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte písmenem F. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže 

vydávané neoprávněně autorem za vlastní zjištění, nedoporučte práci 

k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby 

s autorem bylo zahájeno disciplinární řízení.) 

B 

3.4 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte písmenem F) 

B 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce B 

 

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  

Struktura práce trpí nedostatkem propojení mezi teoretickou a výzkumnou částí textu. Jinak je práce napsána 

čtivě a pečlivě. Jak jsem již zmínil, autor občas sklouzává k publicistickému hodnocení jednání jednotlivých 

vydavatelů, což stylisticky nezapadá do jinak kvalitně napsaného textu. Grafy jsou přehledné, snad jen popisky 

mohly být přívětivější než "součet z X".  

 

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

David Dovole ve své práci splnil cíl, který si vytyčil, a zpřístupnil hodnotné informace o inzerci v herních 

časopisech. Práce však není v dialogu s existující literaturou a obsahuje metodologické nejasnosti.  

 

 

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 

5.1 Jak jste došel k seznamu kategorií inzerce? 

5.2 Jak se proměňuje skladba příjmů vydavatelů herních časopisů v současnosti? 

 

 

6. NAVRHOVANÉ CELKOVÉ HODNOCENÍ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  

  

A (výborně)      B      C      D      E      F (nedoporučuji k obhajobě)  
 

 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 

 

      

 

 

Datum:                                                                                                Podpis: ……………………………….. 

 

 

Hotový posudek vytiskněte, podepište a odevzdejte ve dvou kopiích na sekretariát příslušné katedry. Posudek 

nahrajte do SISu ve formátu PDF nebo jej zašlete elektronicky na adresu sekretářky příslušné katedry, která 

jej do SISu nahraje v zastoupení. Nevkládejte do SISu naskenované posudky s podpisem. V SISu musí být 

posudek bez podpisu! 

 


