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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 
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v práci 
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1.1 Cíl práce      

1.2 Technika práce      

1.3 Struktura práce      

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení vztahu tezí a práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 

Autor se drží schálených tezí, ke změnám odůvodněným v úvodu diplomové práce došlo ve struktuře práce.  

 

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 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji 4 

2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 5 

2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 5 

2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 3 

 

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

Autor nabízí základní úvod do problematiky počítačových her jako nového média. V kapitole Charakteristika 

žánru first-person shooter pracuje s malým množstvím literatury, kterou do velké míry prezentuje izolovaně a bez 

kritického zhodnocení. Nadbytečně pak působí podkapitola o využití pohledu první osoby v kinematografii. 

Podkapitola Budoucnost žánru first-person shooter je spekulativní, nepodložená zdroji a nesplňuje náležitosti 

odborného stylu, viz věta "Zatímco v letech minulých byl žánr first-person shooter na poli počítačových her 

jedním z dominantních, v dnešní době musí o svou popularitu tvrdě bojovat." 

Analytická kapitola 3 Typičtí protivníci v počítačových hrách žánru first-person shooter a jejich funkce 

připomíná spíš převyprávění děje vybraných počítačových her než kvalitativní analýzu. Nelogicky tato kapitola 

předchází obecnějšímu teoretickému pojednání o reprezentaci nepřátel v počítačových hrách, která je tématem 

kapitoly 4. Hry do analýzy jsou vybrány na základě vágních kritérií, chybí jasný postup analýzy a metodologická 

kapitola. 

Kapitola 4 o reprezentaci protivníků v relativně velké míře odkazuje na publicistické texty. Autor se dopouští 

mnoha hodnotících vyjádření, která nijak nepokládá, viz "V typické počítačové hře vydávají vývojáři hodně času 

a energie na vytvoření hlavního hrdiny. Postavy, které hráč neovládá, jsou ale často vytvářeni použitím 

omezeným počtem šablon." 

Kapitola 5 Kontroverzní hry prezentuje analýzu čtyř her, které jsou opět vybrány na základě vágních kritérií. Ta 

jsou do určité míry v rozporu s předchozí analytickou kapitolou, která se zaměřuje na reprezentaci typických 



protivníků. Kapitola 5 vybírá velmi rozmanité hry, které lze těžko srovnávat. Navíc jednotlivé analýzy jsou příliš 

stručné a nejdou do hloubky potenciální kontroverzní reprezentace nepřátel v počítačových hrách. Závěr kapitoly 

operuje s vágně definovanými pojmy jako popularita, aniž by bylo vysvětleno, co popularitou autor myslí a jak ji 

určuje (kvantifikuje), viz "Hra Ethnic Cleansing se do centra pozornosti dostala právě kvůli reprezentaci 

protivníků, větší popularitu a vyšší hodnocení jí to však nepřineslo." 

Závěr práce se snaží napravit nedostatky předchozích kapitol a je nejlépe formulovanou částí práci, i přesto se 

však dopouští nepodložených soudů, které nevycházejí z výzkumu samotného, ale působí pouze jako 

nepodložené autorovy domněnky, viz "Zobrazení nacistů jako hlavních nepřátel je ve hrách žánru fir st-person 

shooter úspěšné již od počátku, což spočívá jednak v tom, že hráč se s nacistickou ideologií jen těžko dokáže 

identifikovat a také v popularitě počítačových her z prostředí druhé světové války, které hráči umožní prožít 

skutečné bitvy a víc jej emocionálně zainteresují." 

 

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  4 

3.2 Zvládnutí terminologie oboru 2 

3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu 4 

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.)  

4 

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

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5) 

3 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 2 

 

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

Struktura práce působí chaoticky - první analytická kapitola předchází obecnějšímu teoretickému pojednání o 

reprezantaci nepřátel v počítačových hrách. Zásadním nedostatkem je absence metodologické kapitoly. Autor při 

práci s poznámkovým aparátem nepostupuje konzistentně, ve většině práce odkazuje na použitou literaturu pod 

čarou, na začátku kapitoly 4 přímo v textu. Některé citované tituly chybí v závěrečném seznamu literatury (např. 

Dill, Gentile, Richter, Dill 2005 nebo Lachlan, Smith, Tamborini 2005). Seznam literatury není seřazen podle 

abecedy, což znesnadňuje čtenářovu orientaci. 

Styl práce sklouzává k publicistickému stylu ("Nejnovějším příkladem her, které sázejí na boj s monstry, může 

být série Dead Space."). Autor špatně používá značku pro procenta ("že 68% hlavních a 72% vedlejších postav 

tvořili běloši"). 

Oceňuji barevné obrazové přílohy, které přibližují vzhled protivníků, o kterých autor píše. Ilustrace by však měly 

být citovány podle stejné normy jako jiné zdroje (nikoliv pouze pomocí URL). Poslední obrázek ze hry Portal 2 

bohužel není čitelný ani v digitální, ani v tištěné podobě práce. 

 

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

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

Autor se ve své diplomové práci zabývá zajímavým tématem reprezentace nepřátel (protivníků) v žánru first-

person shooter. Zpracování literatury je na dostatečné úrovni, ale samotný výzkum zaostává. Validitu závěrů a 

potenciální přínos práce diskvalifikuje absence metodologické kapitoly, která by jasně definovala analytický 

postup a výběr materiálu.  

 

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

5.1 Jak přesně autor postupoval při výběru her do své analýzy? Hrál autor všechny analyzované hry? 

5.2 Z jakého důvodu se autor domnívá, že úhel pohledu (FPS oproti TPS) má vliv na reprezentaci nepřátel? 

Není v tomto případě důležitější žánr (např. střílečka), vezmeme-li v úvahu fakt, že některé hry nabízejí 

oba dva typy pohledu (např. Grand Theft Auto V pro PS4 a Xbox One)? 

5.3       

5.4       

 

 

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

  



výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nedoporučuji k obhajobě  
 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 

Diplomová práce neobsahuje metodologické ukotvení analýzy, kvůli tomu závěry práce i samotný výzkumné 

části postrádají validitu. Zároveň se však domnívám, že po upřesnění autorova analytického postupu a výběru 

zkoumaného materiálu, bude možné diplomovou práci bez větších zásadních změn obhájit. 

 

 

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

 

 

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

 


