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Předložená bakalářská práce „Analýza a návrh dílčích změn funkčních mechanismů a 
uživatelských rozhraní výukové simulace Evropa 2045“ má 70 tiskových stran včetně příloh a 
je členěná do 5 kapitol. Použitá literatura zahrnuje dostatečný počet titulů vztahujících se 
k danému tématu, včetně obsáhlého souboru existujících případových studií. Z formálního 
hlediska práce splňuje kritéria kladená na bakalářskou práci a je způsobilá k ústní obhajobě.  
 
 Autor si za téma své práce zvolil aktuální oblast, a to používání počítačových her a 
simulací ve výuce. Za hlavní cíl si vytkl provedení systematické analýzy uživatelského 
rozhraní výukové simulace Evropa 2045. Druhým a navazujícím cílem práce bylo navržení 
úprav tohoto rozhraní tak, aby došlo k rozšíření a zpřehlednění stávajícího ovládání, a tudíž 
aby bylo usnadněno plné využití možností, které Evropa 2045 nabízí.  
 

V rámci své práce autor pojímá simulaci Evropa 2045 jako informační systém. 
V teoretické rovině tak vychází z obecných poznatků oborů HCI, navrhování informačních 
systémů a designu uživatelských rozhraní. Praktická část bakalářské práce vychází z evaluace, 
kterou poskytli uživatelé Evropy 2045 v letech 2008 – 2012, a z autorem provedeného 
dotazníkového šetření mezi 16 učiteli středních škol, kteří simulaci použili v rámci své výuky. 
Tato část je doplněna stručným teoretickým úvodem do problematiky výukových her a 
simulací. 
 
  Základním přínosem práce je velmi precizně zpracovaný praktický návrh na změnu 
stávajícího, v mnoha ohledech nevyhovujícího uživatelského rozhraní simulace. V této části 
práce se nejvíce projevuje autorův živý zájem o danou problematiku a jeho detailní znalost 
popisované simulace a jejích jednotlivých funkcí z pohledu různých skupin uživatelů (student, 
učitel, administrátor). Zároveň je nutno ocenit důkladnou přípravu, se kterou autor přistupoval 
k vytváření nového návrhu, zejména strukturovaný dotazník pro učitele a návaznost na 
evaluační zprávy svých kolegů. Výsledný návrh na změny rozhraní tak vychází ze zjištěných 
informačních potřeb uživatelů a v mnoha ohledech může sloužit jako podklad pro skutečnou 
specifikaci změny. 
 

Na druhé straně předložená bakalářská práce trpí několika formálními a obsahovými 
nedostatky. Jednotlivé kapitoly občas vytváří dojem jisté nesourodosti, jakoby byly součástí 
různých prací. Teoretická část práce je převážně deskriptivní a zasloužila by si hlubší rozbor 
předkládané problematiky. Přes tyto dílčí výtky doporučuji předloženou bakalářskou práci 
k obhajobě a navrhuji hodnocení „výborně“. 
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