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Slovní hodnocení práce

Pr�edkla�dana�  pra� če na za�klade�  pr�í�padove�  studie hry Kingdom Come: Deliverance  zkouma�  pohled 
hra� č�u/  poč�í�tač�ovy�čh  her  na zobrazení�  historie  v  poč�í�tač�ovy�čh  hra�čh.  V  teoretičke�  č�a� sti  autorka 
pr�edstavuje za�kladní� pojmy a vybrane�  teoretičke�  pr�í�stupy ke studiu poč�í�tač�ovy�čh her a problematiky 
zna� zorne�ní� historičky�čh uda� lostí� v poč�í�tač�ovy�čh hra�čh. V praktičke�  č�a� sti pak autorka pomočí� on-line 
dotazní�kove�ho s�etr�ení� ove�r�uje hypote�zy zvolene�  s ohledem na vy�zkumnou ota� zku.

Metodologie, věcné zpracování tématu a přínos práce

Bakala� r�ska�  pra� če  ma�  jasne�  stanoveny�  čí�l  a  volí�  vhodne�  metody  k  jeho  dosaz�ení�,  ktery�čh  se 
du/ sledne�  drz� í�.  Zada�ní�  bakala� r�ske�  pra� če  pr�edpokla�dalo  realizači  kvalitativní�ho  vy�zkum  pomočí� 
rozhovoru/  a  analy�z  reakčí�  hra� č�u/  na  internetovy�čh fo� rečh.  Pr�edkla�dana�  pra� če se siče od uvedeny�čh 
metod odklonila, ničme�ne�  tyto metody zr�ejme�  vyuz� ila k tvorbe�  dotazní�ku pro kvantitativní�  vy�zkum, 
č�í�mz�  pr�edč�ila pu/ vodní� čí�le. Pilotní� fa� ze vy�zkumu a analy�za obsahu internetovy�čh fo� r ale bohuz�el není� 
blí�z�e popsa� na.

Řealizovany�  vy�zkum pr�edstavuje origina� lní� pr�í�nos k pozna�ní� rečepče historičky�čh her mezi hra� č�i. 
Tato problematika byla dosud zpračova�va�na hlavne�  z hlediska designu historičky�čh her, pr�í�padne�  jejičh 
kritičke�  kvalitativní�  analy�zy.  Empiričky�  vy�zkum  na  za�klade�  kvantitativní�čh  dat  zatí�m  čhybe� l. 
Deskriptivní� statistička�  analy�za je provedena du/ kladne�  a autorka reflektuje ne�ktere�  limitače zvolene�ho 
pr�í�stupu.  Domní�va�m  se,  z�e  autorka  mohla  du/ sledne� ji  popsat  analy�zu  a  kategorizači  odpove�dí�  na 
otevr�ene�  ota� zky  v  dotazní�čí�čh.  Napr�í�klad  uva�de�ní�  odpove�dí�  s  ví�čero  moz�nostmi  jako  samostatne�  
skupiny odpove�dí� povaz�uji za mí�rne�  zkreslují�čí�. V čelkove�m ve�čne�m zpračova�ní� jsem vs�ak neshledal 
z�a� dna�  va� z�na�  počhybení�.

Pro  zvolenou  vy�zkumnou  ota� zku  by  bylo  moz�na�  zají�mave�  doplnit  jes�te�  pouz� ite�  deskriptivní� 
statističke�  metody o test korelače mezi ove�r�ova�ní�m informačí� hra� č�i a hodnočení�m historičke�  pr�esnosti 
hry. Pr�í�padne�  by mohlo by� t zají�mave�  dotazní�k doplnit jes�te�  o kra� tky�  test znalostí� ohledne�  historičky�čh 
skuteč�ností� z období�, ktere�  hra zna� zorn� uje.

Citování a využití informačních zdrojů

Autorka vyuz� í�va�  v  pra� či  adekva� tní�  mnoz�ství�  relevantní�  odborne�  literatury,  č�eske�  i  čizojazyč�ne� . 
Krome�  pra� če s odbornou literaturou autorka prokazuje sčhopnost pračovat i s dostupny�mi prameny 
jako  jsou  pr�í�spe�vky  autoru/  na  sočia� lní�čh  sí�tí�,  nebo  vyja�dr�ení�  v  medií�čh.  Informače  z  pramenu/  
konfrontuje s dostupny�mi daty. Zde stojí� za zmí�nku napr�í�klad ove�r�ení� tvrzení� kastela�nky Ša� zavske�ho 
kla� s�teru  ohledne�  zvy�s�ene�  na�vs�te�vnosti  te� to  pama� tky  v  souvislosti  s  vyda�ní�m  hry  Kingdom  Come:  
Deliverance.  Co povaz�uji  z  hlediska dodrz�ova�ní�  čitač�ní�ho  stylu  za  nes�ťastne� ,  je  zpu/ sob  odkazova�ní� 



ke konkre� tní�m pr�í�spe�vku/ m na sočia� lní�čh sí�tí�čh, č�i internetovy�čh fo� rečh, ktere�  autorka r�es� ila odkazem 
na obrazovou pr�í�lohu pra�če se sní�mky obrazovky. Doporuč�il byčh tuto problematiku konzultovat s on-
line materia� ly k čitač�ní�m stylu/ m. Napr�í�klad na webu APA k te� to problematiče existují� č�la�nky s na�vody.

Slohové zpracování a gramatika textu

Pra�če je napsana�  č�tive�  a be�hem č�tení� jsem nenarazil na z�a� dne�  vy�razne�  pravopisne�  čhyby. Pra�če se 
drz� í�  pr�edepsane�ho  rozsahu  a  struč�ne�  i  vy�stiz�ne�  č�tena� r�e  prova�dí�  od  teoretičky�čh  vy�čhodisek  az�  
k vy�sledku/ m a jejičh interpretači. Ne�ktere�  pasa� z�e z teoretičke�  č�a� sti pra� če pu/ sobily tročhu nesourode�  a 
bez jasne�  na�vaznosti, ničme�ne�  čelkova�  struktura byla srozumitelna�  a logička� .

Opakují�čí�  čhybou  z  jazykove�ho  hlediska  bylo  psaní�  odkazu/  na  pozna�mky pod č�arou,  ktere�  by 
spra�vne�  me� ly by� t ve ve� ts� ine�  pr�í�padu/  az�  za interpunkčí�. Da� le pak z ne� jake�ho du/ vodu byly v ne�ktery�čh 
čitačí�čh vynečha�ny mezery v na� zvu dí�la. Obč�as autorka pr�ečha� zela do neforma� lní�ho stylu vyjadr�ova�ní�, 
napr�í�klad  kdyz�  pí�s�e  o  „vnuknutí�“  fina� lní�  ota� zky  dotazní�ku,  nebo  kdyz�  jinde  uva�dí�,  z�e  respondenti 
„hlasovali“.

Shrnutí

Pr�edloz�ena�  bakala� r�ska�  pra� če je vypračova�na se zr�ejmou peč�livostí� a autorka proka� zala sčhopnost 
pračovat  s  odbornou  literaturou  i  se  zvoleny�mi  vy�zkumny�mi  metodami  vč�etne�  statističke�  analy�zy. 
Pra� če  za� roven�  pr�edstavuje  skuteč�ny�  pr�í�nos  k  souč�asne�mu  pozna�ní�  dane�  problematiky.  Vzhledem 
k te�mto skuteč�nostem pra�či doporuč�uji k obhajobe�  a navrhuji hodnočení� „vy�borne� .“ 

Pro obhajobu navrhuji  na� sledují�čí�  ota� zku:  Jak postupovala a jake�  metody autorka vyuz� í�vala pr�i 
analy�ze internetovy�čh fo� r a sočia� lní�čh sí�tí� v pr�í�pravne�  fa� zi vy�zkumu?

Bodové hodnocení práce

Aspekt kv. pra� če Bodove�  ohodnočení� Moz�ne�  bodove�  hodnočení� 

Metodologie a ve�čne�  
zpračova� ní� te�matu 

33 0-40 bodu/  

Pr�í�nos 16 0-20 bodu/  

Citova�ní�, korektnost 
čitova� ní�, vyuz� ití� inf. zdroju/  

18 0-20 bodu/  

Šlohove�  zpračova�ní� 12 0-15 bodu/  

Gramatika textu 3 0-5 bodu/  

CELKEM 82 max. 100 bodu/  

Výsledné hodnocení práce

Bodovy�  zisk za pra� či Hodnočení� 

0-50 bodu/  Neprospe� l, nedoporuč�eno k obhajobe�  

51-60 bodu/  Dobr�e (3) 

61-80 bodu/  Velmi dobr�e (2) 

81-100 bodů Výborně (1) 

 V Praze dne 23. 8. 2020 Mgr. Mičhal Š)varny�
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