
POSUDEK BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Typ posudku: oponent

Autor/ka práce: Jiří Vaněk

Název práce: Přínos hraní sběratelských karetních her pro život hráčů

Vedoucí práce: doc. Milan Tuček, CSc.

Oponent/tka: Mgr. Marta Svobodová

Navržené hodnocení: dobře

Zdůvodnění Vašeho hodnocení práce (zejména výhrad a kritických připomínek) rozepište 
podle níže uvedených kritérií.

1. Je cíl práce (výzkumná otázka) jasně formulován a odpovídají mu závěry? Je práce vhodně 
strukturována?

Předložená práce představuje druhou verzi textu, který nebyl obhájen – nutno říci, že v relativně 
krátkém čase se podařilo autorovi vyrovnat se alespoň s některými připomínkami posudků, přestože
samotný výzkum i struktura textu se již zásadně proměnit nemohly. I za těchto okolností ale lze 
ocenit přepracování empirické části, lepší formulaci cíle práce i závěrů, lepší zapojení teorie i 
výchozího zmapování dosavadního výzkumu.

2. Opírá se autor/ka o dostatek literatury relevantní tématu práce? Využívá i cizojazyčné texty?
Použitou literaturu autor vhodně rozšířil a do textu doplnil „dosavadní stav poznání“ i co se týče  
diplomových prací (přestože je nutno podotknout, že i ty patří do použité literatury). Využívá 
anglické texty.

3. Jaká je kvalita použitých dat nebo zdrojů (včetně jejich výběru, sběru a popisu) a metod jejich 
analýzy?
Autor dovysvětlil metodu výběru vzorku.

4. Jaká je kvalita argumentů, o něž autor/ka opírá závěry, k nimž dospěl/a?
Díky mírnému přestrukturování empirické části práce se kvalita argumentů zlepšila.

5. Jsou v práci autorova/autorčina  tvrzení a zjištění jasně odlišena od tvrzení a zjištění převzatých?
Ano, odlišena jsou.

6. Jaká je úroveň odkazového aparátu, jazyka a dalších formálních náležitostí?     
Jazyková úroveň textu se zvýšila, v odkazovém aparátu se ale zbytečně dublují odkazy na literaturu 
s webovou adrese v poznámce – viz např. s. 22 [Reeves (online) 16].

7. Jiné přednosti a/nebo nedostatky, které neodpovídají výše uvedeným kritériím (jsou-li jaké).

8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce.
Jakým způsobem si dodávají hráči pocit smysluplnosti setrvávání v herním prostředí?



Celkové hodnocení práce: Kvalita práce se mírně zlepšila, navrhuji známku dobře.
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