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Představení práce 

Bakalářská práce se věnuje tématu dvou časově náročných aktivit souvisejících s životem 

v moderní společnosti: studiem na vysoké škole a hraním digitálních her. Autor si v práci klade 

otázky ohledně vzájemného ovlivňování obou těchto činností a možných strategií, jak je uvést 

v soulad. Student vychází z hypotetického základu, který je pro psychologické bádání na poli 

užívání digitálních médií běžný, a to že vzrůstající čas věnovaný digitálním hrám představuje 

stále větší výzvu vůči dalším povinnostem, zde studiu. Autor práce však k otázce přistupuje 

z hlediska kvalitativního výzkumu, kdy si vzal za úkol jev spíše popsat za pomoci sedmi 

rozhovorů se studenty VŠ, kteří by dle účelového výběru na základě dostupnosti zapadali do 

kategorie relativně úspěšných studentů (alespoň dva zakončené semestry) a zároveň by je bylo 

možné začlenit do skupiny aktivních hráčů (minimálně 2-5 hodin denně, s určitou hráčskou 

zkušeností a zájmem). Na základě získaných dat autor nejprve představuje profily svých 

informantů, následně přistupuje k výstavbě teorie na bázi: 1) identifikace obecnějších přístupů 

k hraní (základní, vedlejší, negativní, speciální); 2) strategií seberegulace digitálního hraní ve 

vztahu ke studiu (motivační a volní faktory, organizace a omezení herního času, další využívané 

strategie). Tyto výsledky jsou v diskusi srovnávány s relevantní literaturou a ojediněle i ve 

vzájemné interakci mezi sebou. Ačkoliv autor zmiňuje převažující negativní vnímání aktivního 

hraní ve vztahu k dostávání nárokům vysokoškolského studia, práce ve své úplnosti představuje 

výsledky spíše popisné povahy.  

 

Vymezení tématu 

Téma bylo formulováno vedoucím práce a pak zadáno studentovi. Z tohoto hlediska chápu jako 

matoucí, že konečný výstup neobsahuje detailnější rozvedení výzkumné otázky a také určité 

zpřesnění výběru vzorku. 

Prvně zmíněným míním hlubší zakotvení práce v mezinárodním diskursu, kde by student nalezl 

podložení ohroženosti VŠ studentů ve vztahu k nadměrnému hraní. Herní čas, zpravidla 

v případě onlinových her, bývá u VŠ studentů velmi vysoký. Odborníci si tento výsledek 

vysvětlují mnohem větší volností v organizaci času, novými sociálními nároky, stresovým 

prostředím studia a také snížením rodičovského dohledu u mladých dospělých. Ve věkových 

kohortách přibližně korespondujících s dokončením VŠ herní čas zase začíná výrazně klesat, 

což bychom mohli přisoudit vstupu do pracovního zařazení, navázání trvalých vztahů, 

zakládání rodin. Kapitola teoretické části věnující se „okolnostem“ výzkumné otázky bohužel 

v práci chybí a mohla být konzultována s vedoucím.  

Druhým bodem je nejasnost, jestli autor svou studií směřoval k popisu úspěšných studentů, 

neúspěšných studentů, anebo tyto parametry do výběru fakticky vůbec nezařadil. Z práce 

samotné je možné nakonec vyčíst, že se věnuje spíše studentům s úspěšnou studijní trajektorií, 

ale samotný výběr vzorku toto příliš nepodkládá. Je složité považovat dva ukončené semestry 



za úspěchu. Absolvování je už hodnotnějším znakem, ale je škoda, že autor nemapoval i 

objektivnější znaky úspěchu, třeba ve formě několika otázek na studijní prospěch. Dalším 

problémem také je, že výzkumná otázka je stanovena neutrálně a výkonovou specifikaci vzorku 

neobsahuje (jde o vnímání souběhu koníčku a studia u vysokoškoláků). V abstraktu je však 

možné dočíst se cosi o negativních dopadech na vysokoškolské studium a v diskusi (s. 40) je 

shrnována výzkumná otázka zcela jinak: „Odpověď na první výzkumnou otázku, zda 

respondenti výzkumu vnímají své hráčství jako faktor, který jim byl ve vztahu ke studiu 

prospěšný, není jednoznačná.“ Toto způsobuje mnohé nejasnosti, o co v práci jde a mělo jít. Po 

pročtení docházím k názoru, že výsledek mapuje prostě VŠ studenty, o jejichž efektivnosti ve 

strategiích seberegulace a výsledném školním úspěchu není možné příliš říct. To by samotné 

nevadilo, pokud by vše bylo prezentováno za vyšší metodologické reflexe a pečlivosti. Vím o 

tom, že student upravoval výzkumnou otázku před odevzdáním, ale to je už pozdní čas řešit 

takto základní věc a neomlouvá to neuvedení celé práce do souladu s výzkumnou otázkou.  

 

Zhodnocení spolupráce 

Spolupráce se studentem probíhala na minimalistické bázi. Po zadání tématu nedocházelo ze 

strany vedoucího k ovlivňování práce. Výstup studenta na studentské soutěži jen prokázal jeho 

slabou orientovanost v tématu. Následně jsem jej vybídl ke zlepšení, což bylo obsahem i další 

komunikace, kdy mi byla zčistajasna zaslána finální podoba práce blízko termínu odevzdání. 

Vyžádané revize v určité formě student zapracoval, ale musím zmínit menší samostatnost 

studenta v celkovém vylepšování výsledného textu, hledání si informací a dohánění vlastní 

metodologické základny. Možná se mýlím, ale jeho přístup u mě vyvolával pocity splnění toho 

nejnutnějšího, kdy to nutné představovalo jen to, na co explicitně vedoucí práce poukazoval. 

Přitom výsledný text jeví znaky mnohem většího potenciálu a určitě by výsledek byl výrazně 

lepší za většího zapojení studenta a také konzultování některých kritických částí předem.  

 

Hodnocení výsledné práce 

Přes výše zmíněné bakalářská práce neobsahuje jen náměty ke kritice, ale také své pozitivní 

aspekty, kterými začnu.  

V souhrnu si autor lépe vedl v empirické části. Nasbíraná data předložená v úryvcích jsou 

podnětná a kapitola (s. 20-27) profilující informanty vytváří relativně plastický obraz toho, kdo 

účastníci výzkumu jsou. Výsledky samotné jeví některé náznaky správného směru. Nefigurují 

zde jen ve formě výčtu kódů či témat, ale autor se snažil o identifikaci nadřazených kategorií a 

v diskusi na s. 41 se snaží i o potřebné propojení mezi obecnými postoji k hraní a strategiemi 

seberegulace. Stanovené výzkumné otázky byly nakonec v základu zodpovězeny. Z těchto částí 

je vidět, že autor není ve svém základu s kvalitativním přístupem nekompatibilní.  

Stručnost práce může být chápána někdy jako zápor, ale v tomto případě mi rozsah připadal 

jako adekvátní, jen kdyby obsahově několik kapitol popisovalo něco jiného či probíralo to 

samé, ale více dopodrobna, např. teoretická část. Formální a stylistická stránka bude 

představena níže, ale gramatika textu je docela v pořádku a text projevuje náznaky snahy dostát 

alespoň některým pravidlům odborných publikací.  

Práce byla také od své předchozí verze posunuta trochu k lepšímu, přestože je vidět, že došlo 

k úpravě „hotového“ textu, kdy nově zanesené revize nejsou zcela v souladu s celkovým 



stavem práce. Navzdory tomu zařazení zahraničních zdrojů a vypuštění redundantních části 

práci značně prospělo a také některé nejvíce okaté chyby ve formátu jsou na první pohled 

opraveny. Diskuse výzkumných výsledků je solidní a provedena s určitým povědomím o tom, 

jak tato obtížná kapitola má vypadat. 

Výčet negativ však bude mnohem delší, a to i kvůli zdůvodnění závěrečného hodnocení. Pro 

stručnost uvádím ve zkratce: 

Formální stránka: četné odchylky od formátu stanoveného fakultou či obecnými normami 

(číslování stran na povinných stranách práce; dvojtečka v nadpisech; nekonzistentní 

odstavcování a mezery mezi odstavci; neoddělování hlavních kapitol vynechanou stranou; 1.5 

řádkování by text rozhodně zpřehlednilo; zkratky uvádět v infinitivu – MOBA, nikoliv 

MOBY), hrubé chyby v citační normě (u přímých citací je nutné uvádět strany; mezi odlišnými 

citačními odkazy v rámci jedné závorky uvádět středník, nikoliv čárku;  citační odkazy se 

uvádějí jen ve výjimkách za tečku na konci vět; křestní jména v citačních odkazech v závorce 

neuvádět; APA norma spojuje dva autory v citačním odkaze zkratkou &; v případě odkazování 

se na „studie“ je nutné uvést citační odkazy). 

Styl: místy neobratné vyjadřování a nepřesná volba slov (s. 11, „skuteční hráči“, kteří se 

„doopravdy“ o hraní zajímají; tamtéž, „archetypy“ – tento termín ponechat analytické 

psychologii a použít přesnější „typy“; „počítačový hráč“ – tento pojem se nepoužívá 

v odborném diskursu, ani laickém slangu; „hraní jako aréna“ je metaforou, ale další kódy 

v systému autora už metaforami nejsou, hodilo by se toto ujednotit); mnoho kapitol by bylo 

mnohem srozumitelnějších, pokud by autor nejprve vložil odstavec s popisem kapitoly nebo 

vymezením základních termínů (např. obsahu pojmů náhledů na hráčství: základní, vedlejší…) 

Konceptuální necitlivost: pojmenování kategorie „hraní jako zábava a relaxace“ je docela 

výrazným prohřeškem v oblasti studia digitálního hraní. Právě rozklíčování obecného pojmu 

zábava je pro psychologii hry příznačné. Zábava může být relaxací, ale může být také obsažena 

v kompetitivním hraní (kód hraní jako aréna), nebo dokonce v profesionálním hraní za účelem 

výdělku. Pojem prokrastinace je někdy používán problematicky, kdy je trochu pominut jeho 

volní aspekt (hraní digitální hry bez žádného předcházejícího volního konfliktu je složité za 

prokrastinaci považovat; citát Pavla, s. 32). 

Teoretická část: část definující hru a žánry her by měla být redukována. Žánry digitálních her 

nejsou autorem v interpretaci využity a jsou také popisovány značně nejasným způsobem. 

Poznatky teoretické části by obecně měly být více autorem kriticky diskutovány. Stále se zde 

také nachází řada českých zdrojů druhé volby, přičemž zahraničí nabízí přehledové studie a 

metastudie. V teoretické části zřetelně absentuje tato literatura v případě pojmu závislosti na 

internetovém hraní s akcentací toho „internetového“.  

Metodologie: neobsahuje zmínku o postupu analýzy dat, popis sběru rozhovorů postrádá 

všechny detaily (geneze výzkumné otázky a reflexe výzkumného designu; jak dlouhé byly 

průměrně rozhovory; kdo konkrétně doporučil kterého informanta; celkový počet rozhovorů a 

věkové rozpětí vzorku; zdůvodnění neucelenosti vzorku – absolventi dohromady se studenty 

po dvou semestrech) 

Analýza dat: raději než otázku různých obecnějších vlivů/dopadů se kvalitativní výzkum 

zaobírá otázkou „jak?“ Mnoho strategií seberegulace je zajímavých, ale ztrácí se zde bohužel 

detail a podepření úryvky dat (strategie hraní AFK, učení se ve vzájemné spolupráci, přípravy 

na učení); interpretace dat má často formu shrnutí bez podrobné analýzy textu; v samotné 



interpretaci autor ignoruje některá podtémata a mohl by přistupovat ke sdělením více kriticky 

(např. téma smyslu vzdělávání a hraní digitálních her, role partnera a práce v redukci herního 

času, nekritické přijímaní narativu rapidního učení se těsně před zkouškou a získání lepší 

známky než pravidelně se učící spolužák – z psychologie víme, že toto moc nefunguje a také 

může jít jen o projev vyšší fluidní inteligence), absentující diskutování efektivity strategií 

informantů z více než subjektivního hlediska.  

 

Dotazy k obhajobě 

1. Zásadní otázka, kterou možná položí i oponent, tkví v tom, na základě jakých postupů 

byla provedena analýza dat? Jaký byl průběh vymezení jednotlivých kódů/témat a 

kategorií? 

2. Autor ve výsledcích reflektuje stanovisko, že přestup ze SŠ na VŠ vedl u informantů 

k redukci volného času kvůli vyšší obtížnosti studia. Zde je pravděpodobně třeba 

rozlišovat náročnost a povahu výuky různých studijních oborů na VŠ, intelektový 

potenciál informantů, jejich postoje ke vzdělávání a dosavadní studijní karieru, ale 

nebylo by možné si vyložit studium na VŠ jako naopak poskytující více volného času? 

Jak by autor celkově vztáhnul výše zmíněné proměnné ve vztahu k jím odvozeným 

strategiím seberegulace a situaci studenta VŠ? 

 

Závěr 

Bakalářská práce byla studentem plněna méně než ideálním způsobem. Výsledek je vysokým 

počtem zásadních nedostatků problematický, přestože celkový dojem trochu zlepšuje empirická 

část. V práci absentuje několik důležitých parametrů odborné kvality, trpí malou 

metodologickou reflexí a obsahuje hrubé chyby ve formátu a stylu. Bakalářskou práci přesto 

považuji za publikaci dostávající minimálním nárokům na tyto druhy publikací a se značnými 

výhradami ji doporučuji k obhajobě.  
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