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Slovní hodnocení práce

Bakala� r�ska�  pra� če se zaby�va�  digita� lní�mi vy�ukovy�mi hrami. Klade si za čí�l pr�edstavit aktua� lní� stav 
ba�da�ní�  i praxe v te� to oblasti vč�etne�  moz�ny�čh souvisejí�čí�čh oblastí�  jako je digita� lní�  rodič�ovství�,  nebo 
obečne�ho vyuz� í�va�ní� digita� lní�čh tečhnologií� ve s�kolní� vy�uče. V praktičke�  č�a� sti pak pra�če na za�klade�  dat z 
dotazní�kove�ho s�etr�ení� na vzorku zí�skane�ho dostupny�m vy�be�rem popisuje zkus�enostmi a na� zory z�a� ku3  
za�kladní�čh s�kol na digita� lní� vy�ukove�  hry. Vy�sledky s�etr�ení� srovna�va�  s jiny�mi podobny�mi vy�zkumy.

Metodologie, věcné zpracování tématu a přínos práce

Bakala� r�ska�  pra� če  navazuje  na  existují�čí�  kvantitativní�  vy�zkumy  v  oblasti  vyuz� í�va�ní�  digita� lní�čh 
vy�ukovy�čh her na za�kladní�čh s�kola� čh v Č)Ř. Ve srovna�ní� s dosavadní�mi vy�zkumy autorka pračuje siče 
s mens�í�m vzorkem, ale tuto skuteč�nost v interpretači vy�sledku3  reflektuje a oproti ostatní�m vy�zkumu3 m 
pračuje  i  s  kvalitativní�mi  daty.  Pra�ve�  odpove�di  na  otevr�ene�  ota� zky a jejičh  zpračova�ní�  pr�edstavuje 
jednu z oblastí�, v ktery�čh je pra� če origina� lní�m pr�í�nosem. 

Vzhledem k mimor�a�dne�  situači spojene�  s pandemií�  ČOVID-19 dos�lo ke u� prave�  metod vy�zkumu, 
zejme�na  metod sbe�ru  dat  oproti  zada�ní�  pra� če:  mí�sto  zamy�s� lene�  metody skupinovy�čh  diskuzí�  bylo 
pouz� ito  dotazní�kove�  s�etr�ení�.  Tato  zme�na  byla  dopr�edu  konzultova�na  a  sčhva� lena  vedoučí�m  pra� če. 
I pr�es  tuto  zme�nu  byly  v  dotazní�ku  začhova�ny  otevr�ene�  ota� zky,  kde  se  mohli  z�a� či  volne�  vyja�dr�it 
k te�matu. Pouz� ite�  metody i vy�sledky vy�zkumu jsou pr�ehledne�  zpračova�ny a popsa�ny. Domní�va�m se, z�e 
autorka  mohla  ke  ko� dova�ní�  kvalitativní�čh  dat  pr�istoupit  i  pr�í�nosne� js� í�m  zpu3 sobem,  napr�í�klad  se 
zame�r�ení�m  na  formu  zmin� ovany�čh  her  a  vy�ukovy�čh  na� stroju3  mí�sto  obsahu  rozde� lene�ho  podle 
vyuč�ovačí�čh pr�edme�tu3 .  Za� roven�  se domní�va�m, z�e  i  ve srovna�va�ní�  s dosavadní�mi vy�zkumy v za�ve�ru 
praktičke�  č�a� sti pra� če by autorka mohla by� t odva� z�ne� js� í� v interpretači podobností� a rozdí�lu3 .

Pra� če se da� le od pr�edčha� zejí�čí�čh vy�zkumu3  odlis�uje take�  zahrnutí�m dals� í�čh oblastí�, ktere�  vyuz� í�va�ní� 
digita� lní�čh her ve vy�uče ovlivn� ují�, jako je vliv rodič�u3  a vyuz� í�va�ní� digita� lní�čh tečhnologií� obečne� . Autorka 
krome�  odborne�  teoretičke�  literatury pračuje i s nejnove� js� í�mi daty z relevantní�čh s�etr�ení� Č)eske�  s�kolní� 
inspekče,  Č)eske�ho  statističke�ho  u� r�adu  apod.  V  tomto  ohledu  pra� če  pr�edstavuje  pr�í�nosny�  souhrn 
aktua� lní�čh dat o zpračova�vany�čh te�matečh. Š) iroky�  za�be�r,  ktery�  dí�ky tomu pra� če ma� ,  je za� roven�  ale 
v ne�ktery�čh  ohledečh  její�  slabinou.  V  ne�ktery�čh  pasa� z� í�čh  autorka  volne�  pr�ečha� zí�  mezi  te�matem 
vyuz� í�va�ní�  digita� lní�čh  her a  vyuz� í�va�ní�m  digita� lní�čh  tečhnologií�  obečne�  a  ne  vz�dy  jsou souvislosti  a 
vztahy  mezi  obe�ma  jasne�  popsane�  a  reflektovane� .  Čelkove�  pak  i  pr�es  de� lku  pra�če  v  interpretači 
vy�sledku3  a za�ve�ru pra�če čhybí�  jasne�  propojení�  teoretičke�  a praktičke�  č�a� sti  pra� če.  Za� roven�  v za�ve�ru 
pra�če nejsou jasne�  uvedeny odpove�di na vy�zkumne�  ota� zky praktičke�  č�a� sti pra� če.

I  pr�es  zmí�ne�ne�  nedostatky  povaz�uji  ve�čne�  zpračova�ní�  i  pr�í�nos  za  dostateč�ne�  a  odpoví�dají�čí� 
poz�adavku3 m na bakala� r�ske�  pra� če.



Citování a využití informačních zdrojů

Autorka  v  pra� či  pouz� í�va�  mnoz�ství�  relevantní�čh  tuzemsky�čh  i  zahranič�ní�čh  zdroju3 .  Pr�i  pra� či 
s odbornou literaturou prokazuje sčhopnost vybrat relevantní�  zdroje, uve�st je do s� irs� í�ho kontextu a 
interpretovat je. Ojedine� le se v interpretači pouz� ite�  literatury objevují� nepr�esnosti, na pr�í�klad definiče 
digita� lní�čh her podle Juula (2003) posouva�  vy�znam ne�ktery�čh prvku3 .  V pr�í�pade�  srovna�va�ní�  vy�sledku3  
vlastní�  pra� če s dosavadní�mi  vy�zkumy se autorka omezuje pove� ts� inou pouze na popis podobností�  a 
rozdí�lu3 . Zde by byl jiste�  prostor k ve� ts� í� interpretači a propojení� s teoretičkou literaturou.

Pro uva�de�ní�  čitačí�  byla  zvolena čitač�ní�  norma Č)ŠN IŠO 690 s  pouz� ití�m Harvardske�ho  syste�mu 
uva�de�ní�  odkazu3  v textu. V dodrz�ova�ní�  zvolene�  normy a čitač�ní�ho stylu jsou vs�ak zr�ejme�  nedostatky. 
Napr�í�klad klí�č�ova�  publikače od Pičky a Pes�kove�  (2018) je ne�kdy uva�de�na pouze jako „Pička (2018)“ a 
jindy take�  nespra�vne�  jako „Pička, et al. (2018)“. Podobne�  čhyby v uva�de�ní� autoru3  u čitovany�čh de� l se 
objevují� i u dals� í�čh publikačí�.

Slohové zpracování a gramatika textu

Čelkove�  je pra�če č�tiva�  a jasne�  strukturovana� . Řozsah pra�če pr�esahuje vy�razne�  pr�edepsanou de� lku, 
čoz�  souvisí�  se  snahou  zahrnout  do  problematiky  i  souvisejí�čí�  oblasti.  V  ne�ktery�čh  pr�í�padečh  to 
pr�edstavuje zají�mavy�  pr�í�nos pra� če, ale domní�va�m se, z�e by pra� či prospe� lo ve� ts� í� začí�lení� a struč�nost.

Jazykovou stra�nku vzhledem k jazyku pra�če nemohu plne�  posoudit, ničme�ne�  je zr�ejme� , z�e by pra� či 
prospe� la jes�te�  du3 kladna�  redakče,  pr�inejmens�í�m z hlediska interpunkče. V čele�  pra� či  se take�  čhybne�  
uva�dí� pročenta bez mezery za č�í�slem. 

Shrnutí

Vzhledem k vy�s�e uvedene�mu pra�či doporuč�uji k obhajobe�  a navrhuji hodnočení� „velmi dobr�e.“

Pro obhajobu navrhuji na� sledují�čí� ota� zky:

• V za�ve�ru uva�dí�te ru3 zne�  oblasti, na ktere�  by bylo moz�ne�  zame�r�it dals� í� vy�zkum. Jake�  byste pro ne�  
navrhovala hypote�zy?

• Jake�  jsou odpove�di na vy�zkumne�  ota� zky uvedene�  na str. 38?

Bodové hodnocení práce

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

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

32 0-40 bodu3  

Pr�í�nos 17 0-20 bodu3  

Čitova�ní�, korektnost 
čitova� ní�, vyuz� ití� inf. zdroju3  

13 0-20 bodu3  

Šlohove�  zpračova�ní� 9 0-15 bodu3  

Gramatika textu 3 0-5 bodu3  

ČELKEM 74 max. 100 bodu3  



Výsledné hodnocení práce

Bodovy�  zisk za pra� či Hodnočení� 

0-50 bodu3  Neprospe� l, nedoporuč�eno k obhajobe�  

51-60 bodu3  Dobr�e (3) 

61-80 bodů Velmi dobře (2) 

81-100 bodu3  Vy�borne�  (1) 

V Praze dne 20. 8. 2020 Mgr. Mičhal Š)varny�
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