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Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)   

Posudek vedoucí/ho práce      Posudek oponenta/ky   
 
Autor/ka práce 

Příjmení a jméno: Lukáš Neuheisl  
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Autor/ka posudku 
     Příjmení a jméno: Markéta Zezulková 
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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) 
 
Autor se drží schválených tezí v oblasti techniky práce. Minimální ale jednoznačně prospěšné změny je možné 
nalézt v cíli a struktuře práce. Tyto úpravy jsou v úvodu srozumitelně vysvětleny. 
 
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 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat 1 
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 1 
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
 
Teoretická část práce nabízí opravdu komplexně zpracovanou diskuzi o in-game marketingu jak z akademického 
tak praktického pohledu. Autor zde prokázal schopnost efektivně pracovat s různorodými zdroji a sestavit tak 
celistvý náhled do problematiky. Tato celistvost práci zároveň i mírně ubírá, jelikož žádné téma není probádáno 
do hloubky a zpracovaná literatura se pak logicky nemůže ani přiblížit úplnosti. Stejný 'problém' se vyskytuje i 
ve výzkumné části, kde byl autor donucen sepsat relativně velké množství hypotéz. Přesto jsou hypotézy dobře 
sestaveny a zkoumány. Autor sestavil, realizoval, vyhodnotil a prezentoval velmi vydařený primární výzkum se 
závěry které se přímo týkají teoretické části. Spolu s hypotézami se autor dále věnuje i dalším zjištěním 
obohacujícím práci. Bohužel, což je veliká škoda, autor nepřináší kritickou závěrečnou diskuzi a místo toho se 
omezuje jen na strohý a obecný závěr 
 
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 1 
3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů 1 
3.3 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 1 



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.) 

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)  
 
Práce má logickou strukturu, i když chybí metodologie výzkumu a závěrečná diskuze. Terminologie, citace, 
jazyk i stylistika jsou dobře zvládnuty. Práce má pochválení hodnou grafickou úpravu. 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.)  
 
Práce svým rozsahem přesahuje požadavky bakalářského stupně. Jedná se opravdu o komplexní náhled do 
problematiky, který je obohacen originálním a pro oboru jasně přínosným výzkumem. Při dalším výzkumu v 
oboru by se však měl autor zaměřit jen na konkrétní oblast a tu prostudovat do větší hloubky. 
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 
5.1 Jakou oblast výzkumu v in-game marketingu byste si zvolil pro další bádání a z jakého důvodu? 
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 na sekretariát příslušné katedry. Posudek 
nahrajte do SISu ve formátu PDF/A nebo jej zašlete elektronicky na adresu sekretářky příslušné katedry, 
která jej do SISu nahraje v zastoupení. Nevkládejte do SISu naskenované posudky s podpisem. V SISu musí 
být posudek bez podpisu! 
 


