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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) 
Výsledná podoba diplomové práce se liší od schválených tezí, změny jsou v práci zdůvodněny. 
 
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 - 
2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji 3 
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 2 
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 3 
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru - 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
- Převažující část teoretické části je věnována popisu historie vzniku herní konzole Playstation a struktuře 
systému Playstation Network (PSN). Tyto pasáže považuji v takovém rozsahu za nadbytečné, protože jsou čistě 
popisné a přímo nesouvisejí s předmětem analýzy. Autor totiž s poznatky uvedenými v kap. 1. až 2.1.7 dále 
nepracuje při nastavení výzkumu či interpretaci výsledků. 
- V kap. 4.5.2 by měl být jasně definovaný lexikální filtr pro výběr. Namísto toho autor uvádí: "Mezi ta (klíčová 
slova, pozn. aut.) patřily obraty jako playstation network, psn, psn hack, welcome back program, geohot a 
několik dalších" (s. 68). Takto vymezený filtr považuji za nedostatečný. Pokud je pro výběr vzorku využit 
lexikální filtr, pak je nutné tento filtr přesně popsat. 
- Autor dále odkazuje k "relevantnosti vzorku" (s. 68), což je souhrnné kritérium, do něhož: " (…) patřila 
věcnost příspěvku - ten musel být relevantní nastalé situaci jako takové, nespadal do kategorie tzv. flamewars či 
trollingu a v neposlední řadě nesměl nikoho urážet z důvodů rasy, sexuální orientace či náboženského vyznání. 
Pokud příspěvky obsahovaly vulgární výrazy, ale přinášely zajímavý pohled na věc, byly stále do uzšího výběru 
zařazeny." (s. 68-69). Takto zvolená kritéria považuji za výrazně subjektivní a předpojatá. Do výběru totiž 
zřejmě výrazně zasahují autorovi osobní preference (výběrová kritéria jako "nejzajímavější", "nejkvalitněíší" - s. 
69). 



Ve dvou oblastech nejsem schopen práci zhodnotit, protože odborná literatura k tématu prakticky neexistuje a 
návaznost práce na obor mediálních studií se mi jeví jako nejasná. 
 
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 Logičnost struktury práce, podloženost závěrů  2 
3.2 Zvládnutí terminologie oboru 3 
3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu 2 
3.4 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 5. 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.)  

1 

3.5 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5) 

1 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
- Symboly procent (%) nejsou odsazeny od číselných vyjádření (s. 7, s. 20). 
- "Slovník (preambule)" patří do příloh práce, nikoliv do úvodních pasáží. 
 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Diplomovou práci Filipa Gregora doporučuji k obhajobě, byť - vyjma uvedených výtek - mi není úplně jasná 
oborová návaznost práce do oblasti studia médií. Práci navrhuji hodnotit výslednou známkou "velmi dobře". 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 
5.1   
5.2   
5.3       
5.4       
 
 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  
  
výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nedoporučuji k obhajobě  
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 
      
 
 
Datum: ………………………                                                                Podpis: ……………………………….. 
 
 
Hotový posudek vytiskněte, podepište, odevzdejte ve dvou kopiích a zašlete elektronicky na adresu katedry! 
 


