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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) 

Změny jsou vysvětlené a vhodné. 

 

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 B 

 

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

Předložená diplomová práce se zabývá aktuálním fenoménem hraní stolních her na hrdiny s pomocí digitálních 

technologií. Autorka provádí důkladnou rešerši literatury a zasazuje výzkumné téma do kontextu existující 

literatury a vysvětluje jeho relevanci v současné populární kultuře. Výklad je systematický a přístupný i 

čtenářům, kteří se v problematice nepohybují. Empirický výzkum je vedený pečlivě a poctivě; autorka podrobně 

vysvětluje svůj postup i jeho případná úskalí. Kombinace kvalitativních rozhovorů a etnografického pozorování 

se ukázala jako vhodná metoda pro zkoumání mediace při hraní her na hrdiny. Práce přináší hodnotné poznatky 

o doposud téměř nezmapované komunitě českých hráčů Dungeons & Dragons a o jejím přístupu k použití 

digitálních pomůcek a hraní online. Veškeré kritické připomínky k práci diplomantka již v textu vzala v potaz, 

což bylo možné díky tomu, že si výzkum velmi dobře časově rozvrhla. Jediné místo, ve kterém vidím nevyužitý 
potenciál, je jisté zobecnění a interpretace výzkumu v rámci mediální teorie obecně - do jaké míry je online hraní 

D&D symptomem širších procesů mediatizace a do jaké míry se jedná o specifický příklad. 

 

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) 

B 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava A 

 

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

Práce je systematicky strukturovaná a formálně velmi kvalitní. Ilustrace vhodně doplňují výklad. Jistým 
nedostatkem jsou občas kostrbatější formulace (např. "stylistický pohled" na str. 8, "o čem hra byla", str. 95). 

Zřídka se najdou chyby v interpunkci nebo v názvech ("Strangers Things"). 

 

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

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

Tato práce plní zadané cíle a dokazuje, že diplomantka se dokáže s přehledem zorientovat v odborné literatuře a 

navrhnout a provést vlastní výzkum. Z textu je patrný její osobní zájem o téma, který s úspěchem přetavila do 

kvalitní diplomové práce, jež je hodnotným příspěvkem k herním i mediálním studiím. Doporučuji hodnotit 

práci stupněm A. 

 

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

5.1       

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 Shodu 6% je důsledkem použití vysokého počtu referencí, v textu samotném se shody nevyskytují. 

 

 

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.    

 


