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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 tezím, drobné odchylky jsou dostatečně zdůvodněny. 

 

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 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat 1 

2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 2 

2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 2 

 

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

Víc prostoru by mělo být věnováno popisu cílové skupiny, méně definici her nebo komunit tvořících obsah (je 

relevantní pouze pro malou část her u moddingu a nejde o nic specifické ve smyslu diskusních fór). 

Řada kapitol má rozsah slovníkového hesla, zde by prospělo lepší uspořadání či vyškrtání. Autorka sice uvádí, že 

zařazení kapitoly vysvětlující obecné marketingové pojmy bylo nezbytné, není ale zcela jasné, proč. 

Název sice obsahuje vymezení let 2013 až 2015, v práci samotné ale tohle omezení není nijak patrné - služba 

Steam je popisována od vzniku do současnosti.  

 

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 Struktura práce 2 

3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů 1 

3.3 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 5. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže 

vydávané neoprávněně autorem za vlastní zjištění, nedoporučte práci 

k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby 

s autorem bylo zahájeno disciplinární řízení.) 

1 

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

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5) 

1 



3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 1 

 

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

Zařazení kapitoly se SWOT analýzou před popis platformy Steam není zcela srozumitelné. Rovněž členění 

kapitol dle marketingového mixu není zcela vhodné a působí násilně a uměle. Tyto části jsou ve skutečnosti 

propojeny a bylo by je proto vhodné uchopit společně. 

 

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

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

Zajímavým aspektem práce je skutečnost, že většinu zajímavých informací o marketingové stránce fungování 

služby Steam čerpá autorka z rozhovorů s odborníky v oblasti her a hraní, kteří ale nejsou nijak přímo se 

společností Steam spojeni. Nabízí se tak otázka, jestli lze psát bakalářskou práci na základě provedení rozhovorů 

s osobami, jež se v dané problematice orientují. 

Zásadnějším problémem je ale skutečnost, že práce spíše popisuje samotnou službu Steam než její marketingové 

aktivity. V případě, že o nich nebylo možné zjistit více informací, vhodnější cestou by bylo hlubší srovnání 

s marketingem konkurence.  

 

 

 

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

5.1 Hrají lidé doopravdy všechny hry, jež si na Steam zakoupí? 

5.2 – 

 

 

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

  

výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nedoporučuji k obhajobě  
 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 

 

      

 

 

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

 

 

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

sekretariátu příslušné katedry! 

 


