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Název práce: Herní styl hráček videoher
Jazyk práce: čeština
Jazyk obhajoby: čeština
Obor práce: Psychologie a speciální pedagogika
Vedoucí: Mgr. Ondřej Hrabec, Ph.D.
Oponent(i): doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.

Datum obhajoby : 25.05.2016 Místo obhajoby : Praha
Termín: řádný
Průběh obhajoby: Studentka představila cíl, postup výzkumu a hlavní výsledky své

práce. Tématem práce byla kvalitativní analýza herního stylu
zkušených hráček videoher. Cílem bylo zmapovat hlavní kategorie
herního stylu a popsat jeho specifika v případě dospělých žen. 
V teoretické části práce autorka prezentovala herní styl z hlediska
psychologie, lingvistiky, herních a genderových studií.
Ve výzkumné části bylo využito tří případových studií hráček
videoher pocházejících z řad známých autorky, a to na základě
polostrukturovaného rozhovoru.
Vedoucí práce vyzdvihl zejména inspirativnost závěrů práce pro
další výzkum.
Oponentka ocenila především dobře představený badatelský přístup.
Připomínky měla zejména k tomu, že není zcela jasné, které části
výzkumu jsou replikací původních výzkumů a které jsou již
originálním počinem autorky. Za problematické považovala i použití
zakotvené teorie a první a druhou výzkumnou otázku, a to vzhledem
k malému rozsahu výzkumného souboru (3 ženy).
Následovala diskuse, která se týkala kritických připomínek
vedoucího práce i oponenta, na které studentka adekvátně reagovala.

Výsledek obhajoby: velmi dobře
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