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Diplomová práce svým tematickým zaměřením náleží do oblasti rodinné prevence nadměrného 
a problémového užívání digitálních médií, konkrétně digitálních (počítačových) her. Cílem 
práce bylo na základě dotazování hráčů zmapovat různé postoje rodičů k hraní počítačových 
her a k regulaci herní aktivity a hledat vztahy mezi těmito proměnnými a (1) obecnými 
rodičovskými výchovnými strategiemi, (2) hráčskou autoregulací herní aktivity, (3) 
osobnostními rysy hráčů, a (4) symptomy problémového užívání her. Podle původního plánu 
měly být těžištěm výzkumu hloubkové rozhovory s hráči. Design výzkumu byl však 
v souvislosti s proti-pandemickými opatřeními pozměněn na online dotazování písemnou 
formou. Vzhledem k povaze získaných dat byla zvolena převážně kvantitativní analýza.  
 
Diplomová práce má standardní strukturu a obsahuje všechny podstatné části. V teoretické 
části se autorka věnuje hraní počítačových her coby volnočasové aktivitě. Oceňuji, že autorka 
nezaujímá a priori negativní hodnotící hledisko směrem ke hrám, ale upozorňuje, že se jedná o 
volnočasovou aktivitu vyžadující obvykle značnou časovou investici. Tím se dostává do 
popředí problematika regulace času stráveného hraním. Autorka poměrně podrobně představuje 
výsledky kvalitativní studie Majamäki a Hellman (2016), která zjišťovala vzorce hraní a 
strategie regulace herního času u vzorku finských mladých dospělých hráčů. Těžištěm 
empirické části je kvantitativní testování hypotéz stanovených na základě předchozích 
výzkumů a dostupných teorií (např. stran výchovných stylů). Analýzy jsou provedeny a 
popsány správně. Řada zjištění je zajímavá a může sloužit jako podklad pro prevenci/intervenci 
poruchy hraní her. Na druhou stranu vzhledem k velikosti souboru (a původnímu záměru) se 
nelze ubránit dojmu, že původní ambice práce byly vyšší. Oceňuji, že v diskuzi jsou pečlivě 
diskutovány všechny hypotézy a zjištění autorky porovnávány se zdroji, na jejichž základě byly 
hypotézy stanoveny. 
 
 
Práce je psaná srozumitelnou a gramaticky správnou češtinou. Nezaznamenala jsem výraznější 
chyby v citacích, formální úpravě nebo v textu. 
 
Celkově se domnívám, že Bc. Kateřina Widláková prokázala schopnost práce s odbornou 
literaturou i schopnost naplánovat a vyhodnotit empirický výzkum. Práce dle mého splňuje 
nároky na práce tohoto typu a doporučuji ji k obhajobě. 
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