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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 práce rámcově odpovídá schváleným tezím, autorka se pouze rozhodla vynechat oblast medializace 
conů. Souhlasím, že by pravděpodobně toto téma vydalo na samostatnou práci, takže změnu považuji za 
vhodnou.   
 
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 4 
2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji 2 
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)  
Souhlasím s autorkou předloženého textu, že její "práce splňuje požadavky kladené pro uznání" (s. 4), jen se 
domnívám, že by bylo vhodnější ponechat toto hodnocení na autorech posudků. Práce je informačně přínosná, 
věnuje se zajímavému fenoménu a je oborově relevantní zejména pro oblast analýzy publik. Bohužel v ní téměř 
neexistují teoretická východiska, respektive jsou až nepřijatelně zredukovaná na několik málo stran, které se 
navíc věnují převážně definicím pojmů. Přitom by bylo jistě možné zařadit literaturu věnující se výzkumu 
diváckých/fanouškovských motivací aj. Ve svém hodnocení však požadavek na funkční teoretická východiska 
upozadím s ohledem na to, že autorka prokazatelně odvedla velké množství práce na samotném výzkumu, který 
představuje stěžejní část celého textu a svědčí o autorčině systematičnosti, zájmu o téma a schopnosti kombinací 
metod získat velké množství relevantních dat. Způsobu jejich vyhodnocení se budu věnovat níže.   
 
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 1 



3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu 1 
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) 

2 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Práce má logickou strukturu, ale domnívám se, že autorka mohla lépe vytěžit získaná data. V textu nabízí velké 
množství z mého pohledu až zbytečných informací technického charakteru (ceny vstupenek, ubytování, formy 
ubytování, stravování atd. na akcích aj.), které nejsou oborově příliš relevantní. Rozumím jejich zařazení pro 
úplnost, ale bylo by asi třeba prezentovat informace jiným, méně technickým způsobem. Také kategorie 
prezentované v kap. 3.4.9 jsou de facto kategoriemi běžnými při jakékoli organizaci kulturní akce, nejsou to tedy 
z mého pohledu v pravém smyslu analytické kategorie vzešlé z výzkumu (jsou spíše předem dané, než že by byly 
identifikované v průběhu výzkumu/analýzy dat). Nejvíce na textu oceňuji závěry věnující se srovnání domácích a 
zahraničních akcí a konzumní podstatě zahraničních conů - ocenila bych více takových závěrů nebo jejich 
rozpracování do interpretací zásadních pro obor (např. politická ekonomie komunikace nabízí řadu možných 
interpretací). Podobně zajímavé pro mě byly informace o roli akcí v životě "conařů" - proč je ale autorka opět 
prezentuje tak úsečně a proč neabstrahuje od konkrétních osob a nevytvoří novou, na konkrétních lidech 
nezávislou typologii, jak by bylo u kvalitativní analýzy tohoto typu vhodné? Za zbytné naopak považuji poněkud 
banálně znějící závěry o tom, že si např. účastníci vybírají program, "který je v danou chvíli zaujal" (s. 79) - 
autorka pravděpodobně toto zjištění míní jako informaci o tom, že účastníci program předem nepromýšlejí (?), 
tak, jak jsou závěry v textu prezentovány, je pro mě ale význam zahrnutí takové informace nejasný. Také 
souhrnné závěry jsou prezentovány zbytečně úsečně, prospělo by jim rozpracování a vztažení k určitým 
východiskům. Z formálního hlediska se v textu občas vyskytují překlepy, ale spíše minimálně, místy autorka 
používá chybné vazby (např. "jeví se jako nejvhodnější metodikou" - s. 18), strohost textu z mého pohledu 
bohužel oslabuje sílu celé práce, protože nenabízí dostatečně rozpracované interpretace a spíše předpokládá, že 
si je čtenářky a čtenáři domyslí sami.   
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Diplomovou práci Veroniky Weiszové jsem si přečetla se zaujetím a oceňuji úsilí, které autorka věnovala sběru 
dat. Kdyby mi navíc nabídla relevantní teoretický rámec, jak o tématu přemýšlet, a rozpracovala své místy velmi 
zajímavé závěry do interpretací kontextualizovaných pro obor mediálních studií, jednalo by se o výjimečnou 
práci. V této podobě ji hodnotím stupněm velmi dobře.  
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
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! 



 


