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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) 

Diplomová práce se drží ve všech třech ohledech schválených tezí. 

 

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 B 

2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu C 

2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli B 

2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru A 

 

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

Diplomová práce Markéty Holé se zabývá netnografickým mapováním emocí fanoušků seriálu Game of 

Thrones, tak je jsou vyjadřovány na fanouškovské stránce Watchers on the Wall v diskusi o osmé řadě seriálu. 

Práce je v teoretické i praktické části excelentní. V teoretické části jsou nastíněny pojmy konvergence, 

participativní kultura, fandom a emocionalita. Ve všech částech je použitá relevantní a často náročná literatury 

v angličtině, výklad je úplný a správný a nelze mu podle mého názoru vytknout zhola nic. Snad jedině kapitola o 

emocích, byť je postavena na současné nejcitovanější autorce k tématu Sara Ahmed, by mohla být rozsáhlejší.  

Výzkum je proveden jako pozorování online komunity podle postupů netnografie. Autorka se s danou technikou 

seznámila v podstatě sama a aplikovala ji správně. Zajímavý byl také moment, kdy se pokusila od popisného 

pozorování přejít k experimentu a snažila se sama elicitovat reakce ostatních diskutujících. Část dat autorka 

zpracovala v programu NVivo, který se také naučila ovládat v principu sama. Jistým problémem je to, že 

výzkum, s ohledem na vynikající teoretickou a metodologickou přípravu, nepřináší příliš hluboké či méně 

samozřejmé výsledky. Emoce jsou rozděleny na ambivalentní, kladné a záporné a vyvíjejí se od radosti a 

očekávání ke zklamání či opovržení. Zřejmě měl být výzkumný problém zformulován komplexněji, ne jen jako 

otázka po tom, jaké jsou emoce fanouškovských diváků osmé řady. Podotázka k této otázce „Jaká je 

emocionalita fandomu Hry o trůny?“ (VVO 1) nadto ve své obecnosti nedává smysl - výzkum nemohl zjistit nic 

o emocích fandomu GoT obecně, emoce před osmou řadou mohly být značně odlišné. Je však třeba zdůraznit, že 

práce má značnou empirickou hodnotu i díky faktům, které byly získány rešerší zdrojů o fanoušcích 



(komunikace s adminem diskusní skupiny) či vztahu fanoušků s producenty a informační přínos na téma 

fandomu nezávisí v práci jen na samotném výzkumu.   

 

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.)  

B 

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

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte písmenem F) 

B 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava B 

 

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

V práci je použito velké množství hodnotné literatury, jak odborných titulů, tak zdrojů z filmové a televizní 

publicistiky. Stylisticky i jazykově je práce kultivovaná. V částech, které jsou závislé na komunikaci v angličtině 

(v diskusích, v emailech s adminem) je použitá velmi dobrá angličtina. Práce má příjemnou grafickou úpravu, 

výstupy z NVivo jsou vizualizovány a autentcitu zvyšují screenshoty z diskusí.   

 

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

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

Doporučuji, aby diplomová práce Markéty Holé byla obhájena a klasifikována stupněm A-B. 

 

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

5.1 Napadá vás po dokončení práce, jak by se dal přeformulovat výzkumný problém tak, aby nevedl pouze 

k popisnému přístupu k emocím fanušků? 

5.2       

5.3       

5.4       

 

 

6. ANTIPLAGIÁTORSKÁ KONTROLA TEXTU 

 

 Seznámil jsem se s výsledky antiplagiátorské kontroly URKUND. 

 
Komentář pro případnou shodu nad 5%: 

6.1       

 

 

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

  

A        výborně 

B        velmi dobře (nadprůměrný výkon, avšak s určitými chybami)    

C        dobře (celkově dobrý výkon s řadou výrazných chyb)     

D        uspokojivě (přijatelný výkon, ale se značnými nedostatky)    

E        dostatečně (výkon splňuje minimální požadavky)   

F        nedoporučuji k obhajobě 
 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 

      

 

 

Datum: 22.6. 2020                                                                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.    

 


