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Předložená bakalářská práce „Analýza a návrh dílčích změn funkčních mechanismů a uživatelského 

rozhraní výukové simulace Evropa 2045“ je teoreticko-empirickou prací využívající kvalitativního  

a evaluačního výzkumu, má 70 tiskových stran včetně příloh a je členěna do 3 rozsáhlých kapitol. 

Použitá literatura zahrnuje přiměřený soubor titulů vztahujících se k danému tématu. Práce splňuje 

obecné charakteristiky odborného textu i formální požadavky na bakalářskou práci, proto  

ji doporučuji k ústní obhajobě. 

Autor v práci zpracovává vysoce aktuální téma seriózních her, přesněji řečeno jejich uživatelského 

rozhraní pro pedagogy a navíc reaguje na praktickou potřebu českého projektu vzdělávací simulace 

„Evropa 2045“. Jako základ pro teoretickou analýzu a návrh změn uživatelského rozhraní této 

simulace použil metod dotazníkového šetření a kvalitativních rozhovorů. I když byl konečný soubor 

respondentů vcelku malý, je zřejmé, že veškeré postupy a techniky byly použity v souladu s obecně 

uznávanou výzkumnou metodologií. V tomto ohledu postrádám pouze popis formulace hypotéz pro 

tvorbu dotazníku a přesnější popis sběru dat a tvorby finálního vzorku respondentů pro kvalitativní 

rozhovory.  

Obsah a členění práce poukazují na autorovu schopnost interpretovat zpracovávaná data  

a informace komplexně a na vhodném teoretickém základě. Pozitivně oceňuji autorovy praktické 

návrhy a grafické rozpracování řešení úprav uživatelského rozhraní, vyplývající ze studia 

odborných titulů a výstupů empirického výzkumu. Tyto návrhy jsou použitelné pro úpravu „Evropy 

2045“, mohou ale jistě sloužit i jako obecná doporučení obdobným projektům.  

Jako hlavní nedostatek práce považuji neucelené zpracování teoretického pozadí. V úvodu i závěru 

se autor věnuje zejména seriózním počítačovým hrám a simulacím, přičemž centrální obsah tvoří 

analýza grafického a uživatelského rozhraní a návrh dílčích změn. Nejasně vymezený cíl práce 

v úvodu zapříčiňuje rozpad teoretické linky dalšího obsahu. I tématům teorie uživatelského 

rozhraní by měl být zejména v úvodu věnován úměrně větší prostor. V závěru obdobně chybí 

přesné shrnutí výstupů dotazování a analýzy uživatelského rozhraní. 

Autor se mj. zmiňuje o „pestrosti složení uživatelů“ vzdělávací simulace (s. 41). Pro rozpracování 

návrhu úprav by bylo jistě vhodné doplnit charakteristiky této cílové skupiny, které přímo ovlivňují 

uživatelské chování (IT/ICT kompetence, způsoby používání digitálních technologií a postoje k nim 

ve výuce, apod.).  

Práce obsahuje některé další drobné nedostatky, jako např. chybějící vysvětlení některých 

specifických pojmů, jako např. „2D plošinovka“ a „RPG“ na str. 6. Vzdělávací simulace „Evropa 2045“ 



by měla být detailněji popsána, resp. chybí popis prvků, které se přímo týkají výzkumných otázek 

bakalářské práce, jako použití simulace při výuce, role a jednotlivé aktivity učitele. A dále obr. 1 na 

str. 18 velice dobře vystihuje problémy uživatelského rozhraní a praktického užití výukové 

simulace „Evropa 2045“, avšak i tato část by však měla respektovat jazyk celé práce, tedy být 

autorem přeložena do češtiny, nebo alespoň krátce shrnuta níže. 

K rozvedení při ústní obhajobě pak doporučuji: 

 V kapitole 1.3.1 Seriózní hry na trhu a ve formální výuce se autor zmiňuje o některých 

problémech implementace seriózních her do vzdělávání, avšak dále tuto problematiku 

nerozvádí. Celkové ucelenosti práce by prospělo detailněji rozebrat i tato témata, a nastolit 

tak vyváženost všech názorových stran. 

 Doplnit výše uvedené – popis formulace hypotéz pro tvorbu dotazníku a přesnější popis 

sběru dat a tvorby finálního vzorku respondentů pro kvalitativní rozhovory 

Po formální stránce je práce velmi dobře zpracovaná a plně způsobilá k ústní obhajobě. Vzhledem 

k výše uvedenému navrhuji hodnocení „velmi dobře“. 
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