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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) 

Karel Kollman se neodchýlil od stanovených tezí. 

 

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 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 2 

2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 1 

 

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

Oceňuji dostatek zdrojů i jejich variabilitu (nebřeberné množství anglicky psané literatury). Velice chválím také 

za vymezení vlastní pozicionality, která je ovlivněna faktem, že autor sám pracuje jako herní novinář. Karel 

Kollman provedl velmi poctivou a precizní řízenou obsahovou analýzu, která svědčí o akademické vyspělosti 

autora a která ho dovedla k zajímavým, relevantním a dostatečně podloženým závěrům. Oceňuji také zhodnocení 

reliability a validity, jež by mělo být nedílnou součástí každé magisterské práce.  

 

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  1 

3.2 Zvládnutí terminologie oboru 2 

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 

2 



s autorem/kou bylo zahájeno disciplinární řízení.)  

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 2 

 

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

Ačkoli práce obsahuje jen minimum překlepů, jazykově a stylisticky se jedná o nevyvážený text. Vzhledem 

k tomu, že se Karel Kollman živí jako novinář, práce vykazuje určité publicistní neduhy, které by se 

v akademickém textu objevovat neměly a které celý text devalvují (opakované, relativizující a vulgarizující 

obraty typu "každopádně" či "jakoby", oscilace mezi ich formou a familierním "probereme", věty typu "herní 

kritika se zdá být číselným hodnocení přímo posedlá"). Objevují se také neobratné nebo špatné vazby ("skrze 

herní kritiku" či "z hlediska recenzí") či samostatně stojící vedlejší věty. Některé pasáže vyznívají poměrně 

normativně a dílčí závěry nebezpečně ukvapeně ("Dopad recenze tak sahá dál, než by se mohlo zprvu zdát"). 

Dost často je patrné, že autor vychází z vlastní zkušenosti novináře, v takových pasážích ale pak logicky chybí 

podloženost argumentů jakoukoli literaturou. Teoretická část nemá zcela jasnou strukturu a autor přeskakuje i 

v rozmezí různých kapitol od jedné teze či tematické oblasti k jiné a zase zpátky (sebepojetí novinářů, 

ekonomické aspekty, status recenzí, čísselná hodnocení). Občas se stává, že autor hovoří o něčem, co vysvětluje 

nebo uvádí do kontextu až následně, o několik stránek později (etický kodex webu Polygon). Při citaci některých 

zdrojů chybí odkaz na konkrétní publikaci (např. Kirpatrick vztahující se k teorii Piera Bourdieu). Výzkumná 

část je ovšem, jak již bylo řečeno, na vysoké úrovni. Závěr už by něml obsahovat další myšlenky nebo citace 

zdrojů, měl by skutečně sloužit především jako "summary" všech zjištění. 

 

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

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

Práci Karla Kollmana hodnotím jako velmi přinosnou, originální a plnou dalších podnětů ke zkoumání 

(sebe)pojetí herních novinářů a novináře či herní publicistiky a také uvažování o počítačových hrách jako o 

uměleckém díle. Vzhledem k ne vždy podloženým závěrům v teoretické části a občasně publicistní argumentaci 

navrhuji hodnotit stupněm velmi dobře. 

 

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

5.1 Jak se podle vás liší recenze na internetu a v printu? 

5.2 Proč se podle vás herní recenze vyhýbají hodnocení mobilních her? Jsou mobilní hry umění? 

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! 

 


