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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) 

Práce odpovídá tezím. 

 

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 B 

2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji C 

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 C 

 

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

Předložená práce poskytuje komplexní pohled na emocionální projevy fanoušků Hry o trůny. Spojuje rozsáhlou 

teoretickou rešerši s empirickým výzkumem metodou netnografie. Text je velmi obsáhlý a dokazuje orientaci 

autorky v dané problematice - teoretická část je však nadbytečně dlouhá a zabíhá do detailů, které jsou pro 

samotný výzkum nepodstatné - např. proč je, či není Internet masové médium, nebo co to jsou "nová média 3.0". 

I kvůli tomu se cituje velké množství učebnic a jiných základních textů (McQuail, Jakubowicz) oproti výzkumu 

skutečně se zabývajícímu fandomem a emocemi. Ve shrnutí teorie publik (str. 14, 17) není zřejmé, zda 

diplomantka rozlišuje mezi vývojem publika jako faktického fenoménu a vývojem teorií publika. Koncept 

intertextuality je nadhozen bez reference a dalšího rozpracování (s. 32). Samotný výzkum je podle všeho 

proveden zodpovědně a s potřebnou mírou reflexe. Chybí však jasné ohraničení materiálu, tj. objem komentářů, 

které autorka přečetla, případně informace o tom, na jaké úrovni detailu text analyzovala. Závěry práce jsou 

očekávané, ale dobře a poučeně formulované. Otázkou je, zda by k podobné "polarizaci" došlo na konci 

jakéhokoli seriálu, neboť jeho ukončením se uzavírají určité interpretační možnosti. 

 

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  D 

3.2 Zvládnutí terminologie oboru B 



3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu C 

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) 

B 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava B 

 

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

Po formální stránce je práce poměrně kvalitní. Jak jsem již podotkl, teoretická část by si zasloužila významné 

škrty a místy působí jako fragmentární koláž "obvyklých podezřelých". Znění některých definic je poněkud 

nejasné - např. co to je "sdružení" fanoušků na str. 23? Není to spíše skupina či seskupení? Jazyková a stylistická 

úroveň práce je velmi slušná. 

 

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

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

Práce Markéty Holé splňuje požadavky na diplomovou práci. Spojuje obsáhlou teoretickou rešerši s velmi 

slušným netnografickým výzkumem. Vzhledem k menším nedostatkům v obou částech doporučuji práci hodnotit 

známkou C. 

 

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

5.1 Jak velký byl objem analyzovaného materiálu? 

5.2 Myslíte, že by k podobné "polarizaci" fandomu došlo na konci jakéhokoli seriálu, neboť jeho ukončením 

se uzavírají určité interpretační možnosti? 

5.3       

5.4       

 

 

6. ANTIPLAGIÁTORSKÁ KONTROLA TEXTU 

 

 Seznámil jsem se s výsledky antiplagiátorské kontroly URKUND. 

 
Komentář pro případnou shodu nad 5%: 

6.1 Shody se týkají referencí a citací z online zdrojů. 

 

 

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:                                                                      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.    

 


