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Celkové hodnocení (slovně):  

 Bakalářská práce Davida Bindera se věnuje tématu počítačových her s propojením doby 

antické – Antika v počítačových hrách. Rome: Total War. Základní otázka je kladena již v úvodu – 

počítačová hra je „zabiják času“, nebo už i pomůcka při výuce. V dnešní době už spousta hráčů při 

samotné hře nasávají i nové a zajímavé informace, zaleží, jestli jsou pravdivé. 

 Téma práce je velmi zajímavé, ale chybí mu propojení s praxí, což ale nebyl cíl autora. Práce 

je rozdělena do deseti kapitol a nabízí precizní rozbor římské armády, její výzbroje a výstroje v době 

Gaia Maria. Současně je i velmi dobře popsaná počítačová hra. Chybí mi jen nějaký hmatatelnější 

výstup, než drobné konstatování autora v závěru o odchylkách mezi hrou a samotnou historií. Je tady 

prostor pro prohloubení práce v navazujícím magisterském studiu, kde si svoje teoretické závěry 

může autor vyzkoušet na žácích základních a středních škol. 

 Svou prací prokázal autor schopnost pracovat s odbornou literaturou. Práci doporučuji 

k obhájení. 
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