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Formulář pro posuzování diplomových prací 
 

 

Jméno studenta: Bc. Jindřich Pavlásek   

Studijní program: Katedra elektronické kultury a sémiotiky   

Název diplomové práce: Videohra jako vyjadřovací prostředek 

 

Jméno posuzovatele: doc. Jakub Češka, Ph.D.  

 

 

Okruhy hodnocení diplomové práce:  

 

A) Formální kritéria 

Formální struktura a úprava práce, úplnost povinných částí práce, gramatická a stylistická 

stránka, korektní a jednotné uvádění zdrojů.  

 

Hodnocení (0-10 bodů): 10 b.  

Připomínky a komentáře:  Práce je přehledně strukturovaná, stylistická a gramatická úroveň 

je velmi dobrá, odkazy na odbornou literaturu jsou důsledně vypracovány.  

 

 

 

B) Struktura práce 

Jasné formulování problému, vymezení cíle a jeho soulad s obsahem práce, celková koncepce 

a struktura práce, adekvátnost postupu a návaznost jednotlivých částí práce.  

 

Hodnocení (0-10 bodů): 7 b. 

Připomínky a komentáře: Práce je přehledně strukturovaná, stanovený cíl je zřetelně 

artikulován, autor jej sleduje po jednotlivých krocích. Třebaže se věnuje především 

narativním možnostem videoher v termínech teorie fikčních světů a klasické naratologie, za 

podnětné a pro práci přínosné považuji především to, že se zaobírá také obecným, a tudíž 

také antropologickým fenoménem hry (Caillois, Huizinga). Sympatické je také to, že autor 

provádí kritiku tradičního Cailloisova vymezení – a to jednak s ohledem na jeho pozdější 

kritiku (Juul), přitom se i k této kritice staví kriticky a ukazuje její sporné momenty a dílčí 

nepochopení. V kapitole věnované fenoménu hry postrádám alespoň Finkovu Oázu štěstí 

(pro potřeby práce by patrně nebylo nutné zohlednit také jeho obsáhlejší titul Hra jako 

symbol světa). Právě Oáza štěstí by nabízela určité hlubší promýšlení fenoménu hry, ať již 

jde o její vztah k času, tak i pokud jde o její ontologický status, její vydělenost ze světa. 

Pokud by autor zohlednil také Finkovu perspektivu, mohl pevněji uchopit určité rysy hry, 

které – společně s Juulem kritizuje.  
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C) Rozbor tématu 

Identifikování a vysvětlení základních pojmů a koncepcí, rozsah a relevantnost použité 

literatury, úroveň práce s odbornou literaturou, adekvátnost výkladu použitých textů. 

 

Hodnocení (0-10 bodů): 10 b. 

Připomínky a komentáře: V tomto bodu zaslouží autor uznání. Zejména pokud jde o 

prostudování a prezentování naratologické literatury, především Bremonda, kde se 

nespokojuje pouze s „Logikou narativních možností“, nýbrž reflektuje také jeho zásadní 

práci Logique du récit (tuto objemnou práci studuje v originále). Autorovu schopnost 

pochopit teoretické koncepty a tvůrčím a inspirativním způsobem s nimi dále pracovat, 

hodnotím jako výbornou.  

 

 

 

 

 

D) Aspekt originality 

Vlastní autorská analýza řešeného problému, schopnost samostatně a tvořivě uvažovat 

a navrhovat řešení, vlastní argumentační a formulační úroveň. 

 

Hodnocení (0-10 bodů): 8 b. 

Připomínky a komentáře: Autor si téma sám zvolil, samostatně přistoupil také k interpretační 

perspektivě. Jeho argumentační schopnosti jsou velmi dobré. Ovšem tak, jak je práce 

vypracována, působí jako aplikace naratologických kategorií na videohry. V diplomové práci 

není důsledněji zodpovězena otázka, jestli v zaujaté naratologické perspektivě představují 

videohry pouze chudší literaturu, nebo jestli naopak některé hry mohou přinést pro 

naratologii samu inspirativní podněty?  

 

 

 

E) Význam práce 

Formulovaní jasných a zdůvodnitelných závěrů, adekvátnost a úplnost splnění cílů práce, 

celková odborná úroveň a přínos práce.  

 

Hodnocení (0-10 bodů):  7 

Připomínky a komentáře: Pokud jde o vlastní zacílení diplomové práce, formulace, že hra je 

také prostředkem vyjádření, není nijak překvapivá. Jan Sokol ve své kapitole o hře mluví již 

o tom, že různé hry představují různé modely spravedlnosti (tuto myšlenku ilustruje 

například na tenisu). Navíc autor si všímá především narativní stránky videoher. Jelikož 

specifické vyprávění předkládá čtenáři určitou perspektivu, kterou musí zaujmout, přebírá 

spolu s ní také určité hodnoty (zaujímá určitou perspektivu smyslu). Proč by tomu mělo být 

ve videohrách jinak, když si vypůjčují narativní postupy z literatury (například vnitřně 

fokalizované vyprávění Mafia 3)? Nebylo by možné naopak říci, že v případě personálního 
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vyprávění (jak je tomu v předchozím zmíněném příkladu) vychází videohra narativu vstříc 

tím, že nabízí těsnější sepětí s hrdinou tím. Hráč zaujímá jeho místo, oproti tomu v literatuře 

„pouze“ sleduje „svět“ jeho očima, není tudíž aktérem, jak je tomu zčásti ve videohře.  

 

 

 

 

Otázky na obhajobu:  

Proč autor nezohlednil z tradičních pojetí hry pojetí Eugena Finka?  

Velmi pěkná, přesvědčivá a podnětná je autorova argumentace, kterou se snaží 

zproblematizovat absenci pravidel v imaginaci (s. 12). Následující formulace není příliš 

jasná: „V dané větě se rozdíl týká ustavení pravidel: buď někde reálně existují, nebo se 

vymýšlejí za chodu podle toho, jak věci doopravdy fungují.“ (s. 12). Pokud by se tato 

charakteristika týkala imitativního umění, co by poté znamenalo skutečné fungování věcí? 

Při tvorbě literárního díla existují nevyslovená (implicitní) pravila, které autoři nevymýšlí za 

chodu, nýbrž tím, že něco vymýšlí, se jim podrobují. O těchto pravidlech pojednává nejenom 

klasická naratologie, nýbrž také teoretická reflexe vypravěčských postupů. Literárně 

experimentální díla představují pádný důkaz existence těchto implicitních pravidel. Navíc 

tato pravidla nelze moc měnit, což lze v české literatuře doložit například na experimentální 

próze Věry Linhartové.  

Mohl by autor vysvětlit kritiku neproduktivnosti hry s důrazem na profesionály? (s. 13) 

To, že za výhru dostane hráč zaplaceno, způsobí, že přestane jít o hru? Pokud by ji hrál jako 

amatér, odvíjela by se jiným způsobem? Nebyla by hra deformována pouze v případě předem 

dohodnutého výsledku (kauzy s podvodnými sázkami)?  

 

 

Součet bodů (0-50 bodů): 42 bodů 

Celkové hodnocení (známka)*: výborně 

 

Hodnotící stupnice:  

50-40 bodů: 1 – výborně 

39- 25 bodů: 2 – velmi dobře 

24- 15 bodů: 3 – dobře 

14-0 bodů: 4 – nedostatečně 

 

* V případě, že některý z okruhů hodnocení A), B), C), D) je hodnocený počtem bodů 0, 

práce je klasifikována známkou 4.  

 

 

 

Datum: 2.9. 2017  

 

 

........................................ 

podpis   


