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Hodnocená položka Úroveň a charakteristika položky Body 

Abstrakt Abstrakt má přiměřený rozsah, je strukturovaný, úplný a má dobrou výpovědní hodnotu. 5 / max. 5 

Odůvodnění a rešerše odborné literatury Práce je velmi dobře zdůvodněna, autor s podporou literatury svým tématem logicky reaguje na 

aktuální stav poznání i klinickou praxi.  

Teoretický záběr je poměrně široký, autor se nejprve obšírně věnuje počítačovým hrám, různým 

typům závislostí, a teprve na straně 26 se dostává ke stěžejnímu tématu v kapitole 3.5 Závislost na 

online hrách. Tento název je navíc trochu zavádějící, protože právě v této kapitole, a vlastně pouze 

v této kapitole, je zmíněna i závislost na offline hrách, což je vzhledem k názvu celé práce poměrně 

nedostatečné. Podrobná rešerše ke konfliktu jako takovému je nutností, ale v závěru teorie chybí 

syntéza těchto obecnějších poznatků s výčtem zmínek o konfliktu v diagnostice popisovaných 

závislostí. Nicméně to podstatné pro dané téma teoretická část obsahuje, zdroje jsou aktuální, 

autor cituje správně. Oceňuji, že je zařazena i kapitola o spoluzávislosti, což je fenomén, který má 

na podobu konfliktů ve vztazích závislých zásadní vliv, ačkoliv je tato kapitola celkem stručná a 

opět jí chybí provázanost s předchozím textem. 

14 / max. 20 

Použité metody a logika struktury práce Cíl je jasně stanoven, výzkumné otázky jsou vhodně formulovány, navržené metody jsou dobře 

zdůvodněné a umožňují cíl naplnit a výzkum realizovat. Trochu matoucí je popis výzkumného 

souboru hráčů a partnerů dohromady, na druhou stranu je podrobný a vyčerpávající. Chybí mi 

přesnější definice „vztahu“ jako výběrového kritéria pro partnery hráčů. Autor se explicitně věnuje 

i validitě. Celkově návrh, provedení i popis metod považuji za velmi zdařilý. 

19 / max. 20 
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Zpracování tématu a interpretace získaných 
poznatků 

 

Výsledky jsou v souladu s cílem na popisné úrovni, zdají se být správné, jsou srozumitelné a 

přehledné, zároveň bohaté, doplněné četnými citacemi přepisů původních rozhovorů. 

Identifikované kategorie odpovídají očekáváním, jejich hierarchizace je jednoduchá a logická. 

Autor kombinuje kvantitativní údaje z dotazníku závislosti s kvalitativními popisy, zároveň tato 

zjištění validizuje prostřednictvím výpovědí partnerů. V souhrnu výsledků se autor pouští i do 

základní obsahové analýzy a kvantifikuje výskyt symptomů konfliktu napříč různou mírou 

závislosti, což mi přijde vhodné, protože to odkrývá klíčovou otázku, zda je míra či závažnost 

konfliktu sama o sobě dostatečným diagnostickým kritériem pro určení závislosti. Identifikované 

strategie zvládání problémů se závislostí ze strany blízkého, spoluzávislost a osobnostní 

podmíněnost projevů konfliktu jsou smysluplným příspěvkem autora do  

Diskuze je sice poměrně krátká, ale autor v ní jde přímo k věci a prokazuje svou erudovanost jak 

z hlediska metodologického, tak z hlediska odborného. Už zde nechybí syntéza výsledků s projevy 

konfliktu popisovanými v diagnostických nástrojích v teoretické části. 

25 / max. 30 

Etické aspekty práce Bez problémů, vše explicitně popsáno. 10 / max. 10 

Odborný a společenský přínos a celková úroveň 
práce. 

Velmi aktuální téma, výsledky potenciálně využitelné v klinické praxi v diagnostice. Práce je úplná, 

logicky uspořádaná, formálně bezchybná.  
13 / max. 15 
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Celkové hodnocení úrovně práce 
 

Komentář vedoucího práce (celkové shrnující 
hodnocení, poznámky) 

Předložená diplomová práce se zabývá tématem aktuálním a praktickým. V teoretické části se 

autor poměrně obšírně propracovává ke stěžejním tématům závislosti na hrách a následně ke 

konfliktu, nicméně pak prokazuje velmi dobrou schopnost práce s odborným textem, používá 

aktuální a vhodnou literaturu a řádně ji cituje. Za silnou stránku práce považuji v podstatě celou 

praktickou část počínaje popisem použitých metod, přes samotné výsledky a diskuzí konče. 

Z metodologického hlediska je příkladné, jak se autor zabývá validitou dat i výsledků. Podrobný 

popis konfliktů hráčů s jejich blízkými a zejména konstatování potřeby zasazení konfliktu do 

kontextu vztahu, partnerských strategií a osobnosti hráče považuji za originální výsledky, které si 

rozhodně zaslouží publikaci. 

Doplňující otázky k obhajobě 1. Jaký vliv má pohlaví hráče a partnera na podobu konfliktu? Dá se u žen-hráček identifikovat 

nějaký specifický projev závislosti? 

2. Ačkoliv se v teoretické části zabýváte spoluzávislostí, ve výsledcích jste ji explicitně 

nepopsal. Kde ji tam můžeme spatřovat? 

Body celkem 86 / max. 100 bodů 

Navrhované hodnocení práci doporučuji k obhajobě, celkově hodnotím výborně 

Datum  14. 1. 2019 

Jméno a příjmení, podpis 
Jaroslav Vacek 

 

 

 

 


