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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 strukturou odpovídá schváleným tezím, ale autor zcela nenaplnil plán provést kvalitativní analýzu, práce je 

spíš deskriptivní. 

 

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 3 

2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 4 

2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 4 

2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 2 

 

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

Téma reprezentace protivníků v počítačových hrách je aktuální, kontroverzní a nedostatečně prozkoumané, a 

proto poskytuje mnoho prostoru pro tvůrčí i výzkumnou práci. Adam Štěpánek se ve své práci dotýká mnoha 

relevantních teoretických přístupů a seznamuje čtenáře s řadou zajímavých příkladů, příliš se mu však nedaří je 

spojit do jednotného logicky strukturovaného celku. Pasáž o počátcích žánru first-person shooter, převzatá 

převážně od Alexandra Gallowaye, například není organicky zabudována do okolního textu a s Gallowayovými 

myšlenkami se pak již dále nepracuje. Pokud tyto myšlenky nejsou v práci využitelné, mohlo se jim věnovat 

méně prostoru. Větší pozornosti se naopak mohlo a mělo věnovat etice počítačových her, neboť jeden 

z nejvýraznějších závěrů práce se týká právě morální přijatelnosti protivníků. Nejproblematičtějším aspektem 

práce je to, že autor nevysvětluje, jak došel ke zvolenému repertoáru her, jež analyzuje, tj. seznamu titulů, jež 

zastupují "typické" nepřátele, a k titulům "kontroverzním". To problematizuje jakékoli další závěry. Autor také 

mluví o hypotézách, které "potvrzuje", to však v kvalitativním výzkumu není možné.  

 

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  3 

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.)  

3 

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 3 

 

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

Po formální stránce práce příliš nevybočuje z průměru. Objevuje se pár překlepů (Selenová místo Salenové, str. 

6) a typografických chyb (anglické uvozovky místo českých). Některé citované tituly se neobjevují v seznamu 

literatury. Nepříliš jasný celkový koncept práce se odráží i v nejasné struktuře práce. 

 

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

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

Práce Adama Štěpánka otevírá důležité téma a obsahuje originální myšlenky. Chybí jí ovšem jak koherentní 

konceptuální a metodologické uchopení, tak hlubší a trpělivější analytická práce, a proto se povětšinou omezuje 

na deskripci. Proto práci doporučuji hodnotit známkou dobře.  

 

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

5.1 Jak jste došel k seznamu her, o kterých píšete? 

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! 

 


