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Zaměstnavatel: odborný asistent na FTVS UK. 

Celková náročnost tématu: 

Podprůměrná        Průměrná    Nadprůměrná 

 

Kritéria hodnocení práce – stupně hodnocení: 

 

Výborně - velmi dobře    -     dobře  -   nevyhovující 

 

Stupeň splnění cíle práce 

 

Velmi dobře 

Samostatnost při zpracování tématu 

 

Výborně 

Logická stavba práce 

 

                                  Velmi dobře  

Práce s literaturou – citace, vlastní 

komentář  

 

Výborně 

Adekvátnost použitých metod 

 

Velmi dobře 

Hloubka tématické analýzy, vlastní přínos 

diplomanta 

 

                            Výborně  -   Velmi dobře 

Úprava práce: text, grafy, tabulky 

 

Velmi dobře 

Stylistická úroveň, jazyk 

 

                                    Dobře 

 

Praktická využitelnost zpracování: 

Podprůměrná     Průměrná    Nadprůměrná. 

 

Celkové hodnocení práce a splnění cílů: 

 

Práce je zaměřena na zjištění postojů studentů FTVS UK k dynamicky se rozvíjejícímu a 

relativně novému sportu z oblasti počítačových her. Téma je tak aktuální, že téměř všechny 

informace jsou svým způsobem nové a přínosné. Z tohoto pohledu cením zejména druhou část 

teoretických východisek, která obsahuje zasvěcenou prezentaci esports. Cíle práce byly 

stanoveny jasně a vcelku splněny. Práce však trpí ledabylým jazykovým projevem (ne 

myšlenkovou nedostačivosti), což celkově snižuje její úroveň. 

Hodnocení: velmi dobře 

 

 



Logická stavba. Myšlenkový projekt je dobře sestaven, prezentace sportu logicky navazuje na  

předchozí text, který je přehledně členěn. Metody jsou prezentovány ve správném pořadí a mají 

smysluplnou návaznost, stejně jako prezentace výsledků a jejich diskuze. 

Hodnocení: výborně 

 

Samostatnost při zpracování. Štefan si iniciativně a zcela samostatně zvolil téma, ve kterém 

se evidentně pohybuje a vyzná. To je poznat na zasvěceném přístupu a způsobu postavení 

otázek výzkumu. Velká originalita a novátorský přístup autora se projevil až v solitérském 

pojetí kvalifikační studie, která je beze zbytku vlastním produktem autora.  

Hodnocení: výborně 

 

Práce s literaturou a teoretická část. 
V teoretické části bakalant vysvětluje hlavní pojmy a teoretická východiska. Jak již bylo 

zmíněno výše, nejcennější část tvoří prezentace esports a jeho historického vývoje. Zde autor 

publikuje přínosné přehledy nárůstu sledovanosti sportu, přehled finančních tržeb a 

v neposlední řadě vývoj tohoto sportu u nás i ve světě. Zároveň Štefan prokazuje nejen 

výbornou orientaci v problematice, přiměřený a široký výběr různých zdrojů, ale i schopnost 

s nimi adekvátně zacházet, včetně citace.  

Hodnocení: výborně 

 

Adekvátnost použitých metod 

V bakalářské práci byla použita dnes již standardní metoda elektronického dotazování. 

Zaměření a obsah dotazníku je adekvátní cílům práce. Konstrukce metody je velmi zdařilá, 

dotazník prošel i fází obsahové operacionalizace a pilotáží, což lze hodnotit kladně. Trochu 

neorganicky působí jen stanovené hypotézy, které se zdají být v tomto typu práce nadbytečné. 

Práce mohla být doplněna nějakými rozhovory, které by blíže objasnily postoje k tomuto 

novému sportovnímu odvětví. Vlastní prezentace a interpretace dat splňuje standardy a tvoří 

zajímavý přínos pro posouzení současných problémů sportu.  

Hodnocení:  velmi dobře z 

 

Hloubka analýzy a vlastní přínos.  
Teoretická část je evidentně přínosná a tvoří nový syntetizovaný zdroj informací pro všechny, 

kteří se budou problematikou esports zabývat. Analýza výsledků se vyznačuje bystrými 

postřehy a zasvěceným komentářem, někde však interpretace zůstává na povrchu věci, což je 

spíš způsobeno omezeným rozsahem každé BP.  

Hodnocení: výborně až velmi dobře 

 

Úprava práce a stylistická úroveň 

Úprava práce a členění textu jsou na obvyklé, standardní úrovni. Slabinu práce tvoří evidentně 

velmi nedokonalá stylistika a vůbec použitá jazyková forma. Myšlenky autor vyjadřovat umí, 

jsou snadno pochopitelné. Na formu psaní však většinou rezignuje, jakoby ji nepovažoval  za 

důležitou. Častěji užívá „já formu“, namísto pasivních tvarů, občas nedodržuje střední rod, 

opakuje výrazy a vynechává i jednotlivá písmena. Štefan se nevyvaroval ani občasným hrubým 

chybám. Např. na s. 15 – 16: „osoby, které neměli co dělat“ …a hledali zábavu“ atp. Dílo se 

také hemží mnoha výrazy odvozenými z angličtiny, což by v některých případech bylo 

pochopitelné, ale neologismů je prostě příliš. Stylistická úroveň je značně pod požadovaným 

standardem kvalifikační práce.  

Hodnocení:  dobře   

 

 

Otázky k obhajobě:  

1. Čím byste mohl nahradit u tohoto typu výzkumu hypotézy, jejichž vysvětlení (jak se 

k nim dospělo) by nebylo snadné vysvětlit. Jak by třeba mohly znít vědecké otázky? 



2. V práci poměrně zdařile zdůvodňujete, proč esports nejsou jen hrou, ale patří mezi 

sporty. Jaká by byla kritéria pro odlišení her (uveďte nějaké příklady).  

 

Práce je doporučena k obhajobě. 

 

Navržený klasifikační stupeň: v závislosti na obhajobě předběžně „velmi dobře“.  

 

 Prohlašuji, že nejsem v rodinném či jiném soukromém vztahu k diplomantovi. 

 

 

V Praze dne: 22. 8. 2020                                                                     

 

…………………………………………….. 

                PhDr. Vladimír Janák, CSc.  


