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 Hodnocení:  

Proklamovaným cílem diplomové práce (dále DP) bylo interpretovat mnohotvárný 

pojem HRY a ukázat jeho význam a rozsah. To se diplomantce myslím do značné míry (ta je 

samozřejmě dána limitací, kterou takto obtížný úkol přináší) podařilo díky zvolenému 

multidisciplinárnímu přístupu. Domnívám se, že je to jediná možnost přiblížit se pojmovému 

jádru hry, fenoménu lidských dějin, prorůstajícímu všemi kulturami. 

Takto zvolená metoda ovšem vyžadovala rozsáhlou rešerši, kterou autorka 

prezentovala v částečně interpretované podobě. To není úplně obvyklé, ale umožňuje to 

čerpat z tohoto základu dalším studentům, ba i odborníkům. Byl to i dobrý základ k dalšímu 

rozpracování z pohledu relevantních vědních disciplín. 

DP má logickou strukturu, naplněnou obsahem, který ústí ke zpracování tematiky 

jednotlivými vědními disciplínami, jež k ní mají co říci. Toto byla nejobtížnější část DP, 

neboť bylo třeba nasvítit fenomén hry reflektorem různých – většinou společenskovědních – 

disciplín. Zde se diplomantka asi nemohla vyhnout určité nevyváženosti zpracování (náskok 

měla u sportovního přístupu, kterým se zabývala už v práci bakalářské – větším oříškem bylo 

nepochybně uchopit adekvátně reflexe filosofické a náboženské) – chválím však snahu o 

proporcionalitu těchto kapitol. 

 

Otázka k obhajobě:  

Která vědní disciplína má dnes podle Vašeho názoru nejvíce co říct k fenoménu i pojmu hry? 

Která se Vám nejobtížněji zpracovávala? 

 

  Diplomantka prokázala schopnost pracovat s odbornou literaturou a dokázala si k ní 

zachovat i určitý odstup prezentací vlastních názorů. Projevila také dobrou formulační a 

interpretační schopnost, nutnou pro teoretické práce tohoto typu. Diplomovou práci považuji 

za aktuální, přínosnou a využitelnou jako platformu pro další rozpracování. Protože také 



kontrola v systému Theses i Turnitin nevykázala odchylky od normy, může diplomantka se 

svou prací přistoupit k obhajobě. 

 

Navrhuji ocenění známkou „výborně“. 

 

V Praze dne 21.8.2020      ………………………… 

               P. T. Miloš BEDNÁŘ  



Doporučuji ji k obhajobě s návrhem na hodnocení: „velmi dobře“.  

 

  

 

Prohlašuji také, že neshledávám žádné závažnější porušení principu originality textu BP a  

potvrzuji, že použité literární zdroje byly řádně citovány.  

 

  

 

V Praze dne 3.6.2020  

 

P.T. Miloš Bednář, vedoucí bakalářské práce  

 

  

 



 


