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Celkové hodnocení (slovně) 
Chci předeslat, že posudek na práci E. Kundrtové je můj první posudek psaný na práci předloženou 
k obhajobě na pedagogické fakultě, proto možná k práci přistupuji s příliš přísnými požadavky. 
Přesto se nemohu zdržet četných výtek.  

Již na první pohled jsou naprosto nevyhovující pasáže „historické“ – o lucemburských 
panovnících, době předhusitské. Bylo by možné uvést něco i o každodennosti a působí na autorku 
ze hry autenticky středověká každodennost – pokud opomineme detaily z oblasti oděvů a zbraní? 
A dále: je ve hře tematizován jen středověk obecně, nebo nějak více vystupuje období počátku 15. 
století? Historický výklad působí velmi naivně, citace jsou nesystematické a nepřesné, samotná 
analýza ulpívá spíše na detailech týkajících se oblečení a zbraně, jen místy je snaha o obecnější 
podání (zobrazení bohaté a chudé postavy). 



Po stránce formální: název hry bych psal pro odlišení kurzívou. Jak by jej vlastně autorka 
přeložila? Značka poznámky pod čarou musí být za interpunkčním znaménkem, poznámka pod 
čarou je věta, tj. měla by být ukončena tečkou. 

Po stránce jazykové: v textu najdeme řadu nepěkných formulací a syntakticky špatných 
vazeb, tak již v abstraktu: je popsán „herní průmysl, konkrétně na studio …“ Za všechny překlepy 
zmíním Deliverace (s. 8) ze samotného názvu hry. Pleonastická je formulace „se nám nabízí“, 
„poslední část bude o“ apod. Spojení „historická akurátnost tématu“ (s. 12) je nejen žurnalistické, 
ale i zavádějící hodnocení – „akurátní“ se hodí asi spíš pro člověka. Chyby najdeme i ve shodě 
podmětu s přísudkem („odívali si ji nejlepší dámy“ – s. 28), někdy chybí (s. 10, před „ale“), nebo 
přebývá („jejich nadšení a odvaha, je…“, s. 12) interpunkce. Nepěkné, ahistorické je i spojení 
„velmi významné historické období naší historie“ (s. 12). Překlepy a stylistiku ve svém posudku 
podrobně hodnotí školitel, tj. dále se k nim vyjadřovat nebudu, jen musím zdůraznit, že práci by 
prospěla přinejmenším ještě jedna redakce, třeba nezaujatým čtenářem, a lepší promyšlení 
návazností mezi jejími jednotlivými částmi. 
 Věcně: hra „má být věrnou kopií Posázaví a její“: – má na mysli spíše „krajiny v Posázaví“ 
apod. Úvod spíše popisuje strukturu práce, než aby specifikoval badatelské otázky. Karel IV. po 
sobě zanechal tři syny (s. 18). 

Metodicky: „screenshoty jsou mé“ – chápu, že autorka pořídila screenshoty, řešila ale např. 
autorská práva? Nemám s těmito záležitostmi zkušenost, tj. by mě i zajímalo, jak se s nimi v herním 
průmyslu nakládá. 

s. 9 – „malé děti, mladiství“ – zdá se mi, že právě v práci obhajované na Pedagogické fakultě 
by se s těmito pojmy mělo pracovat pečlivěji. 

Úvod o roli počítačových her je spíše esejistický, čekal bych třeba i odkaz na nějaké 
sociologické studie o funkci počítačových her v současné společnosti. Snad by bylo zajímavé práci 
zasadit do vnímání jubileí v české společnosti, např. „lucemburského roku“, jubilea smrti Václava 
IV. či počátku husitství. Pozorovala autorka odraz těchto jubileí v zájmu o hru? Jak by hodnotila 
zájem o středověk v kontextu zájmu o jiná období? 

Oceňuji jako naprostý laik přehled jednotlivých typů her, byť bych odkázal na jejich přesné 
názvy a výrobce, a to v poznámce pod čarou. Do jejich souvislostí autorka dobře zasazuje 
analyzovanou hru. Bylo by dobré se vyvarovat hodnotících obratů („skvost mezi hrami“). Třeba je 
zdůraznit, že studio Warhorse je studio české a snad zmínit i další česká studia – zná je autorka? 
 Velkou potíž spatřuji v způsobu citací: např. informace typu: „dobrý přítel Daniela Vávry“ 
– kde ji autorka získala? Podobně chybí zdroj u informace o pěti milionech kopií hry Mafie či 
Bakalově příspěvku nebo o interpretacích F. Šmahela (s. 18); u citací z knihy J. Spěváčka scházejí 
často čísla stran. Je samozřejmě v pořádku, že uvádí internetový zdroj, ovšem je nutné u něj uvést 
datum náhledu.  
 Chybí lepší návaznost mezi kapitolami, výklad by neměl rovnou přecházet od historie studia 
k popisu hry (např. stručný popis děje a pak hned – „původní tým byl malý“ (s. 14). 
 Naprosto naivní je věta: „Naštěstí je Česká republika po staletí národ muzikantů a není těžké 
zde najít talentované hudebníky.“ (s. 15) – Česká republika určitě není národ – a případně by bylo dobré 
opět odkázat na sekundární literaturu. Václav IV. nebyl zasvěcován jen do situace v Českém království, 
ale v celé České koruně. 

Hra se určitě neodehrává v „Česku“! „Přesnější zobrazení středověku v jiných hrách není 
možné dohledat“ (s. 16) je věta, jež patří spíše do závěru. 

 
Podněty k obhajobě:  

Jaká byla autorčina motivace k výběru tématu?  
Velmi zajímavé je téma recepce hry na internetu (s. 8, autorka by ale měla některé příklady 

komentářů uvést a řádně ocitovat). 
Lze očekávat, že by architektura či odění Posázaví byla jiná než např. Polabí? Monografické 

dílo a historiografická práce – jaký je mezi nimi rozdíl? (s. 8). 



Hodilo by se přesnější chronologické uspořádání tohoto výkladu o hrách – obrat v dnešní 
době (s. 11) – co to znamená, co je pro ni dnešní doba? Velmi zajímavý je motiv politické 
korektnosti. 

Je třeba vysvětlit tvrzení, jak se podepsal způsob vlády Karla IV. na Václavovi. „… předání 
z vlastní krve“ – to je přece dědičný princip běžný u panovníků! Zraky jakého „českého národa“ 
se upřely k jeho synovi? Problematické je rovněž zjednodušené hodnocení vlády a osobnosti 
Václava IV. (s. 19). 

Otázka je, jak přesně citovat počítačovou hru – podle jednotlivých sekvencí? Práce L. 
Bobkové má dva svazky, tj. autorka by měla přesně odkázat na jeden z nich. Co znamená „ideologie 
oblečení“? 

Historický výklad a rozbor hry je málo propojen. Je ve hře nějak tematizováno husitství, 
kromě četných konfliktů? Citace prací E. Wagnera se opakují (vhodné by bylo zavést systém 
zkrácených citací), vhodnější by se bylo opřít o práce L. Kybalové. I některé informace se opakují 
(varkoč apod. – stačily by vnitřní odkazy v rámci práce). 

Nejvíce z práce oceňuji kapitolu šestou, samotný základ práce, kde autorka dokazuje 
schopnost vlastní analýzy, kritického úsudku i výtvarného vidění. I ten by ale vyžadoval ještě 
určitou úpravu. 

Přes řadu výtek práci navrhuji k obhajobě, a to podle jejího průběhu se známkou dobře 
nebo velmi dobře. 
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