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Bakalářská práce se zabývá zkušenostmi vysokoškolských studentů, kteří se intenzivně věnují 
hraní počítačových her. Jedná se o velmi aktuální téma, ve kterém se diskutují jak potenciální 
negativní efekty intenzivního hraní digitálních her, tak případné benefity. Student se zaměřil 
na to, jaký osobní význam mohou počítačové hry mít v kontextu vysokoškolského studia a na 
možné strategie efektivní organizace času tak, aby bylo možné koordinovat obě činnosti. Byl 
proveden kvalitativní výzkum pomocí polo-strukturovaných rozhovorů se sedmi studenty VŠ, 
kteří se intenzivně věnují či věnovali hraní počítačových her. Participanti pocházeli z různých 
oborů, což je jistě jeden z kladů výzkumného vzorku. Dle analýzy rozhovorů byly popsány 
možné náhledy na význam hraní počítačových her a subjektivně vnímaná pozitiva i negativa 
intenzivního hraní během studia VŠ. 
 
V teoretické části student prezentuje správně základní teoretické předpoklady a rešerši 
potenciálních pozitivních i negativních účinků digitálních her, čímž podává ucelený přehled o 
tématu. Pro čtenáře je užitečný také slovníček pojmů pro ty, kteří nejsou se světem digitálních 
her detailněji obeznámeni. Dobře popsaná je v teoretické části typologie hráčů, která je přímo 
využita v navazující empirické části. Student využil na úrovni bakalářské práce dostatečný 
počet akademických zdrojů, česky psaných i zahraničních. 
 
Při prezentaci výsledků studií v teoretické části by bylo ovšem vhodné aspoň stručně nastínit 
použité výzkumné metody, aby mohl čtenář posoudit výsledky v kontextu reálných možností 
výzkumů – jinak mohou být některá tvrzení zavádějící. Například na straně 13 student uvádí, 
že „lze nalézt důkazy o tom, že účinky využívání technologií studenty pro zábavu a hraní, 
mohou být pozitivní jak ve čtení, tak v matematice“ a cituje na podporu studii Bowers, 
Berland, 2013, nicméně tato studie se zabývala středoškolskými studenty, přičemž 
deklarované pozitivní korelace matematických dovedností a hraní her nebyly prokázány u 
starších ročníků – což je vhodné zmínit. Toto je ilustrace, proč je důležité uvádět relevantní 
detaily v kontextu výzkumné otázky, aby se student vyhnul potenciálně zavádějícím tvrzením 
(čtenář by například mohl získat dojem, že byly prokázány pozitivní účinky hraní 
vysokoškolských studentů na jejich matematické dovednosti). Náhodnou kontrolou několika 
dalších zdrojů oponentem již nebyla další zavádějící tvrzení nalezena. Přesto by bylo vhodné, 
aby student rozlišil prokázané účinky u edukativních her pro studenty základních a středních 
škol a (primárně) ne-edukativních her u vysokoškolských studentů (neboť to je hlavním 
tématem práce). Na začátku empirické části sice student v podkapitole motivace upozorňuje 



na bílá místa zkoumání u vysokoškolských studentů, nicméně toto mohlo být v teoretické 
části konkrétněji specifikováno. 
 
V empirické části byly přehledně a srozumitelně popsány metody sběru dat, výzkumné otázky 
a kritéria pro výběr účastníků výzkumu. Student zvolil vhodný výzkumný design vzhledem 
k výzkumným otázkám, kde je soustředěn na subjektivitu participantů. Z etického hlediska je 
otázkou, zda by pro lepší ochranu dat nebylo vhodné změnit respondentům křestní jména. 
Nejsou dále explicitně uvedena další etická uvážení, například jak se nakládalo s rozhovory, 
zda byly nahrány na diktafon, jakým způsobem došlo k informovanému souhlasu apod. Dále 
v empirické části chybí popsaný způsob analýzy kvalitativních dat, s čímž souvisí také 
chybějící popsané mechanismy kontroly kredibility. Vhodné by také bylo zarámování studie 
nějakým teoretickým rámcem, ačkoli zastřešení principy kvalitativního výzkumu 
v psychologii jsou pravděpodobně dostatečné. Kapitola „respondenti a shrnutí rozhovorů“ by 
lépe spadala do výsledkové části než do metodické. 
 
Výsledková část je velmi dobře zpracována a strukturována. Kategorie jsou přehledně 
zobrazeny a doplněny o konkrétní citace z rozhovorů. Vše řečené je jasně vztaženo 
k výzkumným otázkám. 
 
V diskusní části byly shrnuty hlavní výstupy výzkumu a byly zasazeny do kontextu teorie. 
Bylo upozorněno na to, že dle vědomí studenta dosud nebyly systematicky popsány strategie 
zvládání vysokoškolského studia a hraní her. Je otázkou diskuse, nakolik může student na 
základě svého výzkumu „s vysokou pravděpodobností“ (s. 40) předpokládat podobné 
výsledky v obecné hráčské populaci, nicméně vhodně argumentoval oporou v literatuře. V 
závěru student stručně reflektoval některá omezení výzkumných závěrů, tato část by však 
mohla být rozpracována. Stručně také nastínil další možnosti výzkumu.  
 
Ve světle výše řečeného doporučuji práci k obhajobě. 

Možné otázky k diskusi: 

1. Jakým způsobem byla data zpracována a analyzována? 
2. Udáváte, že jste mohl do výzkumu vnášet určitá zkreslení v podobě svých 

předpokladů a očekávání. O jaká konkrétní zkreslení by se mohlo jednat? 
3. Na jaké aspekty byste se konkrétně zaměřil v možném navazujícím výzkumu a proč? 
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