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Posudek vedoucí(ho) práce      Posudek oponenta/ky   

 

Autor(ka) práce 

Příjmení a jméno: Motlová Adéla  

Název práce: Současný role-playing a role mediace v ČR na příkladu Dungeons & Dragons  

Autor(ka) posudku 

     Příjmení a jméno: Fousek Krobová Tereza 
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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) 

Autorka změnila výzkumné otázky (jednu vynechala, jednu přeformulovala) a upravila teoretickou část, změny 

vysvětluje a jsou 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 B 

2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji B 

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 A 

 

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

Teoretická část je lehce zmatená a neučesaná - bylo by lepší, kdyby důkladněji postupovala od roleplaying her, 

přes Dungeon and Dragons až digitalizovaným formám. Z této roztěkanosti vyplývá i občasné opožděné 

vysvětlování pojmů (Pen-and-paper) či samotného principu hraní Dungeon and Dragons. Bylo by také dobré 

kritičtěji zacházet s literaturou, nikoli jen další autory vršit za sebou s tím, že jde o další "zajímavý" příspěvek. 

Zcela nadstandardní je ovšem analytická část - je poctivá, důsledná, s množstvým zajímavých a bystrých 

postřehů. Oceňují také diskuzi eticky citlivých otázek i reflektování vlastní pozicionality - u diplomových prací 

to vůbec není obvyklé, byť by mělo. 

 
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 B 

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 

A 



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

s autorem/kou bylo zahájeno disciplinární řízení.)  

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)  

Práce je napsána pečlivě, dostatečně odborně, s malým množstvím gramatických chyb nebo překlepů. Zarazí jen 

časté publicistní obraty ("zajímavý počin", "našly si cestu", "užívá si podívanou"), vágní ("Dungeons & Dragons 

je vděčným tématem pro mediální studia!) či ne zcela obratné formulace ("Ačkoliv D&D je v základu hra, ke 

které se používají zejména fyzické komponenty jako papírové deníky postav či kostky, technologie si i k ní našly 
cestu, což není žádným překvapením v dnešní době plné nových technologií"). Práce je sice psána čtivě a živě, 

nebylo by ale na škodu se (v teoretické části) lehce "umírnit". 

 

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

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

Adéla Motlová předkládá poctivou, důslednou a přínosnou práci. Přestože teoretická část je lehce zmatená, 

vytváří dostatečný teoretický aparát pro důslednou a nadprůměrně poctivě odvedenou analytickou část, která 

zásadním způsobem přispívá k diskuzi o motivacích (nejen) hráčů D&D. Adéla by jistě v upravené formě měla 

uvažovat o publikaci výsledků v některém z odborných periodik. 

 

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

5.1 Dokážete odhadnout, jak bude hraní D&D vypadat za 10 let?      

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:                                                                      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.    

 


