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Problematika a cíl práce jsou zformulovány a odpovídají 
zadání a názvu práce. 

 X   

Metody využité autorem jsou adekvátní vzhledem k cíli práce a 
tématu. 

X    

Autor se opírá o relevantní prameny a literaturu.  X   

Struktura práce je vyvážená a logická. X    

Zpracování vykazuje rysy originality a vlastního přínosu. X    

Práce je prosta gramatických a stylistických chyb.   X  

Práce je psána kultivovaným odborným jazykem za použití 

správné terminologie. 
 X   

Autor správně cituje.   X  

Autor nic podstatného neopomenul (obsah, úvod, závěr, seznam 
pramenů použité literatury, anotace v češtině a cizím jazyce, 
rozsah odpovídá zadání). 
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Celkové hodnocení (slovně) 

 

 Předložená práce dle svého názvu slibuje historickou analýzu počítačové hry Kingdom Come: 

Deliverance. Název však částečně mate, protože autorka svůj záběr omezila na oblečení, zbraně a 

zbroj postav ve hře. Pominula tedy např. architekturu, způsob chování a jednání postav, nebo 

podrobnější průzkum, zda odpovídá zasazení do dobového rámce událostí. Samo o sobě takové 

vymezení nepovažuji u bakalářské práce za negativum, ale název by je měl reflektovat. Např. 

Vybrané aspekty počítačové hry Kingdom Come: Deliverance z pohledu historické vědy by obsah 

práce vystihovalo lépe. 

 Práce samotná je, kromě úvodu a závěru, rozdělena do šesti kapitol, jež se dále člení na velké 

množství vnořených podkapitol. V úvodních kapitolách autorka podává souhrnný přehled dějinného 

pozadí doby, v níž se hra odehrává. Stěžejní částí práce je pak kapitola šestá, v jejíchž podkapitolách 

autorka postupně srovnává a hodnotí historickou přesnost (či naopak nepřesnost) jednotlivých 

aspektů hry. Rozdělení považuji za logické, avšak místy jsou skoky mezi kapitolami velice náhlé a 

pro čtenáře nekomfortní.1 Je to škoda, neboť napravit by se taková věc dala vcelku prostými 

stylistickými prostředky. 

 Ve stylu, použitém jazyku a pravopisné úrovni ostatně tkví jedna z nejzávažnějších slabin 

předložené práce. Autorce se ne vždy daří dodržovat náležitosti odborného textu a místy sklouzává 

k výrazu spíše publicistickému, někdy dokonce až fejetonistickému.2 Práce není prosta ani překlepů, 

neshod přísudku s podmětem a dalších jazykových zakolísání.3 

 Dalším prvkem práce, jenž by si byl zasloužil pečlivější přístup, je poznámkový aparát. 

Autorka často podává zajímavé a relevantní informace, ale jejich zdroj není vždy jednoznačně 

dohledatelný a již na první pohled je „hustota“ odkazů nízká. 

 Hrubé faktické chyby jsem v práci našel dvě, přičemž první z nich se opakuje. Jde o zmatek 

mezi titulem římského krále a římského císaře, do kterého autorka na str. 18 zabředá4 a z nějž se již 

sama nedokáže dostat. Na str. 18 se nachází i druhá faktická chyba, neboť zde autorka píše, že 

                                                 
1 Asi nejpatrnější je tento tvrdý přechod mezi druhou a třetí kapitolou. Druhá kapitola ve svém závěru popisuje zajetí 
Václava IV. jeho bratrem Zikmundem v letech 1402 až 1403. Končí slovy: „Trvalo dlouho, než se král zas vrátil do 
Čech.“ Pak čtenář otočí stránku a doslova jej udeří věta: „Odívání bylo pro středověké společenstvo nedílnou součástí 
života.“ 
2 Např. str. 17 – Karel IV. je označen za největšího Čecha; str. 46 – celý úvodní odstavec působí spíše dojmem 
propagačního textu studia; str. 52 – Sýrie je daleká a orientální; atd. 
3 Např. str. 8 – počítačová hra je označena jako středověká, Posázaví se ve větě chová jako femininum; str. 21 podstoupit 
vs. postoupit; str. 26 tkalec vs. tkadlec; atd. 
4 „…a ten (tj. Václav IV. – pozn. autora posudku) pak byl v roce 1376 ve svých patnácti letech korunován na císaře (sic!) 
Svaté říše římské. Tuto korunovaci ale musel ještě potvrdit papež…“ 
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Karel IV. po sobě zanechal dva syny, Václava a Zikmunda. Přitom sama na str. 21 píše o tom, že 

Václavovi přišel na pomoc jeho bratr Jan Zhořelecký. Odkaz na neexistující kapitolu 8 na str. 49 lze 

považovat spíše za přehlédnutí. 

 Pokud bych měl práci hodnotit jako celek, pak se jedná o počin, kterému nechybí mnoho 

k tomu, aby se dal považovat za vydařený. Především šestá kapitola je sepsána poctivě a přináší 

skutečně užitečné informace. V tom spatřuji přínos předložené práce a této kapitoly si cením. Samy o 

sobě by většinou obstály i kapitoly ostatní. Jejich propojení do koherentního celku a formální 

zpracování tohoto celku však bohužel budí dojem nedostatku času a šití horkou jehlou. 

 Přes uvedené výhrady a s vědomím, že jde o práci bakalářskou a nikoli magisterskou, práci 

k obhajobě doporučuji. 

 

Otázka k obhajobě: Autorka na str. 54 píše, že hovořila s jedním z tvůrců hry. Zároveň např. na 

str. 59 nebo 64 spekuluje o tom, proč to či ono není ve hře zahrnuto.5 Proč se na tyto věci 

zmiňovaného tvůrce nezeptala? 

 

 

 

 

1. 9. 2019      ....................................................……… 

                                Podpis vedoucího práce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 Str. 59: „Tvůrci zbroje ve studiu si tento problém nejspíš uvědomovali. I přesto ji zde zanechali nejpravděpodobněji 
(sic!) z toho důvodu, že…“; Str. 64: „Je s podivem, že ve hře se vůbec nevyskytují kuše.“ 


