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Teoretická časť predloženej záverečnej práce má pomerne kolísavú kvalitu. Abstrakt nie je 
úplne abstraktom a úvod je skutočne krátky, pričom neuvádza napríklad do štruktúry práce. 
Nie je tiež vôbec jasné, čo autorka myslela tým, že si môže zahrať hry 3,8 mld ľudí (digitálne 
hry si môže zahrať každý kto má prístup k nejakému digitálnemu zariadeniu, možnosť tu teda 
je skoro pre každého). Samotná štruktúra ale dáva zmysel a autorka sa snaží do hĺbky 
predstaviť témy práce. Niekedy to ide lepšie, niekedy horšie. 
 
Časť venovaná herným typom pláva zo začiatku po povrchu, naopak posledné tri kapitoly 
prvej časti boli pomerne obsiahle. Napríklad delenie hier podľa vizuálnej prezentácie miešalo 
perspektívu (ktorá súvisí užšie s mechanikami) s grafickým štýlom. Okrem toho, väčšina 
pojmov je tu len vymenovaných bez nejakého komplexnejšieho vysvetlenia. 
Druhá časť sa venuje mobilným hrám, a je síce rozsiahla, ale miestami obsahuje 
nepodložené tvrdenia (možno pravdivé, ale bez zdroja sa dajú spochybniť) ako napríklad 
tvrdenie že veľká časť hier nie je schopných si na seba zarobiť. Tiež by tu nevadilo 
používanie väčšieho množstva konkrétnych príkladov. 
Tretia časť je opäť pomerne slabšia, hlavne z hľadiska využitia dostupnej literatúry. 
Produkčný proces je veľmi zjednodušený, a autorka žiaľ neskomplikovala viacero prístupov 
ku kreatívnemu procesu, ktorým tvorba hier je. Neskoršie kapitoly tejto časti ju ale trochu 
zachraňujú, a autorka tam dobre sumarizuje jednotlivé spôsoby marketingu a monetizácie. 
Predposledná časť textu, venovaná hernej filantropii je naopak excelentným kusom práce. Je 
vidieť, že autorka sa v téme filantropie v hrách orientuje. Jediná drobná výhrada sa týka 
spojenia dobročinnej činnosti hernej komunity s vývojármi, keď v skutočnosti Youtubueri a 
influenceri sú práve časť komunity. Celkovo ale túto časť možno považovať za najlepšiu časť 
práce. 
 
Celkovo je tak teoretická časť práce prijateľná, musím však zhrnúť niekoľko konkrétnych 
problémov: 





 
 

 
 
* nehodící se škrtněte 


