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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) 

Posuny oproti tezím jsou odůvodněné a vhodné.  

 

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 1 

2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji 3 

2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 3 

2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 1 

2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 1 

 

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

Práce Veroniky Weiszové je založena na hlubokém osobním zájmu o dané téma, díky němuž získala jedinečný 

vhled do fenoménu conování v ČR, který se jí v práci do značné míry podařilo využít. Textu sice chybí hlubší 

analytický ponor, ale přesto přináší originální a hodnotné poznatky. 

Teoretická část nabízí v podstatě vyčerpávající přehled existující literatury, avšak zhusta se jedná pouze o shrnutí 

bez zařazení načerpaných poznatků mezi konceptuální a analytické nástroje používané během analýzy. To platí 

zejména o příspěvcích ze sborníku "It Happens at the Comic-Con", které by v práci mohly být lépe využity. 

Samotný výzkum byl proveden korektně a přinesl úctyhodné množství materiálu, který čtenáři umožňuje udělat 

si plastický a barvitý obrázek o českých conech, a to zvlášť v kombinaci s bohatým obrazovým doprovodem v 

příloze. O stupeň problematičtější je samotná prezentace a analýza dat. Text práce je velmi "suchý" a 

fragmentární a ve velké části sestává z výčtů sesbíraných odpovědí na otázky. V rámci textu chybí interpretace 

materiálu v rámci existujících teorií nebo i vlastních zkušeností. Autorka využívá postupů zakotvené teorie, ale 

vystavěná teorie se dotýká především provozních aspektů conování než hlubších otázek vlastních mediálním 

studiím či sociologie fanoušků - tj. otázek kultury, identity, vkusu atd. Jakmile se práce dotkne 

"kontroverznějších" či ideově nasycenějších témat (inkluzivita, sexualita), začíná být text o poznání zajímavější, 

a to nejen proto, že to jsou sam o sobě atraktivní témata, ale hlavně kvůli tomu, že i autorka sama cítí potřebu se 

k nim vyjádřit, a přepne se proto do analytičtějšího módu. Celá řada dalších potenciálních témat bohužel zůstává 

neprodiskutována - například stigmatizace fanů nebo vztah mezi tuzemskými a zahraničními cony. 

 



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 3 

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 1 

 

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

Jak jsem již zmínil výše, práce působí fragmentárním a úsečným dojmem a převládají v ní krátké odstavce 

konstatující faktická zjištění (např. odstavec "Důležitým faktorem organizace conů je počet osob, které se 

podíleji na chodu.", str. 44). To není samo o sobě velká chyba, ale podobně atraktivní téma a materiál by mohly 

být zpřístupněny i čtivější formou. Doporučil bych autorce například svá zjištění shrnout v blogovém příspěvku 

nebo publicistickém článku, který by oslovoval samotnou komunitu českých fanů. Po grafické stránce má práce 

jisté rezervy - místy lze nalézt nadbytečné volné řádky; grafy výrazně přerušují tok textu. 

 

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

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

Veronika Weiszová ve své práci shromáždila jedinečný materiál, který může posloužit k dalšímu studiu české 

scény fanoušků fantastiky. Materiál by si zasloužil hlubší analýzu a větší stylistickou péči, avšak i v této podobě 

je velmi užitečný. Práci hodnotím známkou velmi dobře. 

 

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

5.1 V práci se několikrát dotýkáte vztahu českých fanů k zahraničním, "profesionálním" conům. Ti na jedné 

straně oceňují jejich profesionalitu, na druhou stranu odsuzují jejich neosobní komerční ráz. Chtějí se jim 

přiblížit, a zároveň zachovat specifika českých conů. Mohla byste tento paradoxní vztah komentovat? 

Jaký názor na to podle vás na české scéně převládá a proč? 

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! 

 


