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1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE („kliknutím“ zakříţkujte 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) 

. 

 

2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 

Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (výborné – velmi dobré – dobré – dostatečné – nedostatečné) 

  Hodnocení známkou 

2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 3 

2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat 3 

2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 2 

2.4 Logičnost výkladu, podloţenost závěrů 3 

 

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

Diplomant odvedl poměrně velký objem historické práce při studiu pramenů a rozhovorech s bývalými redaktory 

herních časopisů Level a Score. Z velké části tedy můţe tedy předkládaná práce slouţit jako úvod do historie 

herní ţurnalistiky v ČR. Ovšem k tomu, aby z ní byl kvalitní odborný text, jí mnoho chybí. Zaprvé není práce 

zarámována v širším historickém ani teoretickém kontextu. ČR se v roce 1994, kdy práce "začíná", nacházela 

v období transformace a herní průmysl ani distribuce v podstatě neexistují. Ne všichni potenciální čtenáři práce 

to vědí. Historická práce o herních časopisech by zároveň měla vzít v potaz existující studie o herní kultuře - ty 

jsou ovšem zmíněny pouze v pouţité literatuře a nejsou vyuţity. Druhým problémem práce jsou logické zkratky 

při intepretaci materiálu a následný popularizační charakter práce. To, ţe "post šéfredaktora" formoval celkovou 

podobu obou časopisů, by mělo být doloţeno materiálem. Nadpisy jednotlivých oddílů jsou poměrně volnou, 

mnohdy aţ senzacionalistickou interpretací jejich obsahu, viz "Velká herní loupeţ" nebo "Klid před bouří". 

Třetím a nejvýznamnějším problémem je absence odkazů na konkrétní zdroje. Práce s bohatým 

nashromáţděným materiálem by v textu měla být zřetelněji popsána. Autor by měl popsat, proč si dané 

respondenty vybral, resp. kdo s ním hovořit odmítl. Fakt, ţe rozhovory samotné se v práci citují jen zřídka, 

vyvolává pochyby o tom, zda jsou skutečně hlavním zdrojem informací. Stěţí pak můţeme soudit, odkud se 

berou některá v textu pouţitá označení. Pokud autor hovoří o "egomaniactví" na str. 39, je to jeho interpretace, 

citace Michala Rybky, nebo snad Tomáše Mrkvičky? Problematické je neuvádění zdrojů faktografických 

informací. Opět můţeme předpokládat, ţe pocházejí z rozhovorů, ale skutečně se to, ţe "v období čísel 84 aţ 90 

nedaří dodrţovat smluvená data vydání", autor dověděl z rozhovoru?  



Práce obsahuje faktickou chybu: Časopis Score nevydávala nikdy (oficiálně) firma Vision, ale jiţ od 1. čísla 

firma Art Consulting (dle tiráţe).  

 

3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 

Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (výborné – velmi dobré – dobré – dostatečné – nedostatečné) 

  Hodnocení známkou 

3.1 Struktura práce 2 

3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů 2 

3.3 Dodrţení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáţe přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 5. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáţe 

vydávané neoprávněně autorem za vlastní zjištění, nedoporučte práci 

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

s autorem bylo zahájeno disciplinární řízení.) 

4 

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

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5) 

2 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 1 

 

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

Ač je práce stylisticky zdařilá (autor je ţurnalista), zjednodušující interpretace jdou ruku v ruce s aţ příliš 

popularizační formou nadpisů ("Řada nešťastných příhod"). Nedostatečnou práci s citacemi jsem zmínil výše. 

Nejvýznamnějším přínosem práce jsou informovaně vedené a obsáhlé rozhovory v příloze k práci. 

 

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

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

Jaromír Möwald mohl pracovat s poměrně exkluzivním materiálem a měl tedy všechny předpoklady k napsání 

solidní historie dvou českých časopisů o počítačových hrách, které značně ovlivňovaly místní herní kulturu. Text 

dobře funguje jako poutavá publicistická broţura, jako odborný text uţ však hůře. Povaţuju to za nešťastné 

zvlášť vzhledem k tomu, ţe řadě chyb se při včasných konzultacích dalo velmi snadno předejít. Práci navrhuji 

hodnotit stupněm velmi dobře či dobře na základě toho, jak dokáţe diplomant obhájit svůj postup. 

 

 

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

5.1 Jaké jsou zdroje vašich faktografických informací spojených s vydáváním časopisu (náklad, data 

vydání)?  

5.2       

 

 

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA („kliknutím“ zakříţkujte vybrané hodnocení)  

  

výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nedoporučuji k obhajobě  
 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 

 

      

 

 

Datum: ………………………                                                                Podpis: ………………………………..  

 

 

Hotový posudek vytiskněte, podepište a odevzdejte ve dvou kopiích i zašlete elektronicky na adresu 

sekretariátu příslušné katedry! 

 


