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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) 

Práce odpovídá tezím; teze jsou nicméně zvlášť v metodologické sekci velmi vágní. 

 

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 

2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat 2 

2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 2 

2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 3 

 

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

Práce Vojtěcha Pohůnka představuje téma, jež je v několika posledních letech významně přítomno v diskurzu o 

online marketingu a digitálních médiích vůbec. Čerpá při tom jak z marketingových příruček, tak z literatury 

z oblasti herních studií (Huizinga, Caillois, Bartle). Koncepty herních studií (a obecněji antropologie) jsou 

ovšem aplikovány nepříliš citlivě. To vede k logickému rozporu v základním argumentu celé práce. Autor se 

ztotožňuje s Berneho názorem, že člověk si hraje v podstatě neustále, i když si to neuvědomuje. Pokud je ale 

sociální život hrou, proč tedy gamifikovat, tj. aplikovat herní elementy? Pokud si hraje každý, jak může 

gamifikace vytvářet "magické kruhy"? Model MDA mohl být vytěžen více i v jednotlivých analýzách. I přes 

jisté mezery v argumentaci diplomant předvádí solidní znalost problematiky a se svými zdroji pracuje svědomitě. 

K analýze si autor vybral dva dost odlišné systémy, což komplikuje srovnání. Podobnou kampaní byl například 

projekt k Olympijským hrám 2012 české pobočky GE Money Bank.  

 

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 1 

3.3 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

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

vydávané neoprávněně autorem za vlastní zjištění, nedoporučte práci 

2 



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

s autorem bylo zahájeno disciplinární řízení.) 

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)  

Práce je slušně graficky upravená a její jazyková úroveň je spíše nadprůměrná. Zvlášť v hodnotících pasážích se 

autor uchyluje k hodnotícím výrazům, které nepatří do akademického stylu ("skvělý", "dobře udělaný", "slušně 

našlápnuto"). Zbytečná je opakovaná chyba ve jménu i příjmení Rogera Cailloise (str. 5). 

 

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

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

Práce Vojtěcha Pohůnka hodnotí koncept gamifikace z hlediska teoretického i prakticky-marketingového. Ačkoli 

v tom prvním lze najít jisté mezery, oceňuji dobrou práci s literaturou a schopnost vhodně strukturovat výklad. 

V závislosti na průběhu obhajoby navrhuji práci hodnotit známkou "velmi dobře" nebo "výborně". 

 

 

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

5.1 Vyjadřete se k teoretickému problému, který vaše práce obchází. Pokud je společnost už nyní plná her 

(včetně ekonomického systému, kariérního postupu atd.), v čem tedy spočívá gamifikace? Jaké 

kvalitativní změny může přinést? 

5.2       

 

 

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA („kliknutím“ zakřížkujte 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! 

 


