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Práce Jiřího Válka je věnována remediaci filmu do počítačových her, přesněji jednoho 

specifického žánru, tech-noir. Má čtyři části: 

 vysvětlení teorie remediace; 

 vysvětlení filmové kategorie noir, neo-noir, tech-noir 

 vysvětlení principů počítačových her 

 analýza dvou herních titulů Deus Ex: Human Revolution (2011) a Gemini Rue 

(2011). 

Práce je v kontextu školy a asi i v českém kontextu novátorská, o čemž svědčí absence 

českých odkazů v literatuře a je průnikem  do nové oblasti akademického výzkumu – 

ludologie. Autor především prokazuje, že téma, které zpracovává, je jeho fatální. Ví o něm asi 

vše, co je asi možné, s kvalifikovaným rozhledem v rozsáhlé literatuře. Ve své práci odhaluje 

široký rejstřík specializované terminologie, kterou bravurně ovládá, je ji schopen i 

v analytické etudě na závěr uplatnit. Upozorňuje na komplexitu znalostí, kterou je třeba 

k ovládání her od spuštění hry, naučení se jejích pravidel, ovládání nebo komunikace, 

zlepšování se v samotných herních mechanismech či spolupráce s ostatními 

hráči, což vyvrací námitky jejich odpůrců, že jde o únikovou zábavu (přestože jako výkon 

každého lidské činnosti může vést k přehnanému ztotožnění se s ní).  

 

Až na tři nebo čtyři pravopisné chyby (např. velké písmeno nejen na prvním místě v názvu 

podle anglosaského vzoru) je práce psána kultivovaným, přehledným a srozumitelným 

jazykem. Rozveselilo mne podlehnutí technologii a jejímu způsobu vyjadřování, když autor 

práce napsal, že ve volbě vlastností hry lze zvolit „velikost zdraví“. 

 

Výzkumná etuda na závěr je zkoumáním, která kritéria ze zprvu uvedených analyzované hry 

splňují a která ne. Uvítal bych hlubší syntézu toho (podněty k ní jsou přitom přítomny již ve 

vstupních vysvětleních), co znamenají prokázané nebo chybějící vlastnosti v těchto 

konkrétních hrách pro jejich hodnotu a smysl.  Je však možné, že na bakalářskou práci kladu 



takto příliš velké požadavky a v hodnocení dám tedy přednost komplexitě znalostí, s nimiž se 

se autor uvedeného tématu zmocnil. Doufám, že na můj požadavek autor práce odpoví při 

obhajobě. 

 

Práci doporučuji k obhajobě, v hodnocení výborně. 
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