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Předložená diplomová práce „Vztah počítačové hry a její audiovizuální předlohy“ má 
98 tiskových stran včetně příloh a je členěná do 5 kapitol. Použitá literatura zahrnuje 
dostatečný počet titulů vztahujících se k danému tématu. Z formálního hlediska práce splňuje 
kritéria kladená na diplomovou práci a je způsobilá k ústní obhajobě.  
 
 Diplomantka si za téma své práce zvolila téma vztahu mezi počítačovými hrami 
vzniklými na motivy filmů či televizních seriálů a jejich audiovizuálními předlohami. Cílem 
teoretické části práce bylo analyzovat pravidla pro převod audiovizuálních děl do podoby 
počítačových her z hlediska teorie nových médií, zejména pak z hlediska Bolterovy a 
Grusinovy teorie remediace a Jenkinsovy teorie narativní architektury. Druhá část práce, 
zpracovaná formou případové studie, si vytkla za cíl ověřit platnost výše uvedených 
teoretických rámců na příkladu porovnání televizního seriálu Lost (Ztraceni) s počítačovou 
hrou Lost: Via Domus, vytvořenou na jeho motivy.  
 
 V první kapitole diplomantka definuje médium počítačové hry a podává zevrubný 
přehled jejich typologie. Druhá a třetí kapitola popisují symbolický jazyk audiovizuálního díla 
a počítačové hry a jejich vzájemný vztah, s přihlédnutím k výše uvedeným teoriím remediace 
a narativní architektury. Čtvrtá kapitola pak podává nástin typologie jednotlivých manifestací 
tohoto vztahu, tedy opisující, inspirované a transmediální adaptace a demonstruje tyto 
manifestace na konkrétních případech. Závěrečná kapitola, která tvoří nejobsáhlejší část 
práce, pak přináší výše zmiňovanou případovou studii. 
 
 Počítačové hry se v posledním desetiletí etablovaly jako mainstreamové médium a 
jejich hráči tvoří sociálně velmi diverzifikovanou skupinu. Zejména pro mladší generaci je 
hraní počítačových her důležitou volnočasovou aktivitou, vytlačující v mnoha případech 
donedávna dominantní televizi a film. Výzkum technologicky podmíněných vyjadřovacích 
prostředků a jazyka počítačových her je proto klíčovým předpokladem jejich dalšího 
akademického zkoumání. 
 
 Předložená diplomová práce se věnuje, zejména v českém prostředí, dosud relativně 
neprobádané oblasti a jako taková představuje nový a potřebný impulz. Autorka je evidentně 
velmi dobře obeznámena s popisovaným prostředím, zejména s jednotlivými analyzovanými 
hrami, jejich seriálovými předlohami a fanouškovskými komunitami, které se okolo 
jednotlivých seriálů a her vytvořily. Hlavní předností práce a jejím logickým vyústěním je 
proto samotná případová studie, která představuje poměrně zdařilý pokus o teoreticky 
podloženou analýzu vztahu konkrétní počítačové hry a její seriálové předlohy. Obdobně 
precizně je zpracována tématika prolínaní audiovizuálních děl a her, tzn. komparace teorií 
Richarda Rousse, Jespera Juula a Henryho Jenkinse. Práce jako celek má mezioborový přesah 
a je teoreticky relativně dobře ukotvena ve několika stěžejních dílech nově vznikajícího oboru 
game studies. 



 
Na druhé straně, práce trpí několika obsahovými nedostatky. Úvodní teoretické pasáže 

poskytují relativně dobrý přehled existujících teorií, málokdy ovšem opustí mělké vody 
deskriptivního popisu. Zejména v kapitole 2.6 „Audiovizuální média a počítačové hry – 
podobnosti a rozdíly ve složkách a struktuře“ autorka často sklouzává k povrchnímu 
přejímání závěrů jiných autorů, aniž se snaží o jejich kritickou reflexi či alespoň podepření 
skutečnými argumenty. V mnoha případech přitom existuje množství publikovaných prací, 
které se popisovanými fenomény (immersion, ztotožnění se s postavou, emotivní vazby mezi 
postavou a hráčem, atd.) zabývají a kriticky je zkoumají pomocí řízených experimentů či 
kvazi-experimentů. Výsledky těchto studií poskytují (do různé míry) vypovídající kvalitativní 
a kvantitativní data, která zásadním způsobem problematizují autorkou přejatá tvrzení. Právě 
v deskriptivním a subjektivním charakteru tkví zřejmě největší nedostatek práce. Čtenář je 
občas ponechán na pochybách, čte-li vědeckou práci nebo subjektivní recenzi. Práci by 
výrazně prospělo, kdyby autorka doplnila existující teoretickou část o review provedených 
experimentů a kdyby doplnila jinak solidně zpracovanou případovou studii o více příkladů 
využívajících postupy opisujících a transmediálních adaptací. 

 
Po formální stránce je diplomová práce velmi dobře zpracovaná a plně způsobilá 

k ústní obhajobě. Vzhledem k výše uvedeným výhradám navrhuji hodnocení „velmi dobře“. 
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