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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 schváleným tezím. 

 

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 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji 3 

2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 1 

2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 1 

2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 2 

 

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

Jakub Heller se ve své práci rozhodl následovat velmi kvalitní text Jakuba Kořínka o morálních rozhodnutích 

v počítačových hrách. Přetože jde v Kořínkových šlépějích, přináší k tématu dostatek nových poznatků. 

Teoretická část práce je postavena na solidní rešerši, která je napsaná čtivým, místy až popularizačním stylem, 

který však výrazněji nezpochybňuje její myšlenkovou hodnotu. Bohužel se však především v této části objevuje 

řada faktických chyb a překlepů v názvech zásadních herních titulů. Hru Dungeons & Dragons vydala původně 

firma TSR, kterou Wizards of the Coast teprve později koupili (str. 13), textová hra Crowthera a Woodse se 

jmenuje Adventure, ne Adventures (tamtéž), Fox News se nepíše velkými písmeny (str. 18). Samotný výzkum je 

provedený poctivě a komplexně, veškeré metody jsou velmi detailně popsané a proces analýzy pečlivě 

dokumentovaný. Za problematický aspekt metody považuji to, že část otázek kladených respondentům byla 

zjišťovací (ano/ne). Jakub Heller projevil značný talent pro kvalitativní analýzu, což dokládá výborná práce 

s citacemi a materiálem. Nesnaží se přijít se senzačními závěry, naopak vhodně koriguje předchozí poznatky o 

tématu.   

 

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  1 

3.2 Zvládnutí terminologie oboru 2 



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.)  

2 

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

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5) 

2 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 1 

 

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

Po formální stránce je práce mírně nadprůměrná. Autor je poměrně obratný stylista, ale nevyhnul se několika 

překlepům, gramatickým ("tyto kritéria", str. 53) a typografickým chybám. Výsledky jsou prezentovány jasně a 

přehledně. 

 

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

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

Práce Jakuba Hellera je zdařilým a hodnotným příspěvkem ke studiu morálního rozhodování ve hrách. Vedle 

příkladného užití metody a inteligentní analýzy je třeba vyzdvihnout i zahrnutí "nehráčů" mezi respondenty. I 

přes některá pochybení ji doporučuji hodnotit ještě výborně. 

 

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

5.1 Jak vaši respondenti odpovídali na zjišťovací otázky? 

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! 

 


