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Diplomová práce studentky se zabývá současnou renesancí deskových her se zaměřením na 

jejich společenské aspekty. V teoretické části autorka představuje nezmapované výzkumné 

pole, kde je odkázána na omezenou základnu literatury. Navzdory tomu si v líčení vývoje 

deskových her vede velmi dobře a neváhá navrhnout a diskutovat i svou vlastní definici této 

herní formy. Autorka dále pokračuje vyobrazením povahy změněných sociálních vztahů a rolí 

ve specifickém prostoru hry. Z psychologické oblasti si vypůjčuje Balesovu metodu analýzy 

interakce v malé skupině (1951), typologii sociálních rolí Benneho a Sheatse (1948) a inspiruje 

se i některými východisky Berna (2011). V empirické části určuje za předmět svého zkoumání 

partie v deskové hře Zima mrtvých (MINDOK, 2014), která v sobě spojuje kooperativní a 

soutěžní prvky formou skupina vs. hra. Studentka dále zužuje téma jejího bádání na pozorování 

interakčních stylů, rolí hráčů, komunikačních her a strategií skryté subverze u tří skupin hráčů 

o pěti členech. Nasbíraná data jsou výše zmíněnými metodami obsahově kódovány a 

interpretovány za pomoci kvantitativních ukazatelů počtů interakcí a zohledněných 

kvalitativních charakteristik. Výsledky práce zahrnují rozbory komunikačních stylů 

jednotlivých hráčů, analýzu vztahů ve skupině a odlehčování situací v podobě vtipů, předloženo 

je i rozšíření použité typologie o devět nových rolí.  

Z pozice vedoucího práce bych shrnul spolupráci na této diplomové práci jako 

bezproblémovou. Oceňuji samostatnost studentky ve výběru metodologických nástrojů a snahu 

o omezení docela širokého tématu směrem k realizovatelnému výzkumnému cíli. Prostředí 

hraní moderních deskových her by dozajista zasluhovalo provedení podrobné etnografické 

studie, ale studentka se nakonec rozhodla pro případovou studii jednoho charakteristického 

zástupce. Ve zpracovávání si následně vedla nadějně a k finální podobě bych takřka neměl 

výhrady. Zádrhel však vidím v tom, že v ní není diskutována externí užitečnost a možnosti 

generalizace výsledků. Co studie přináší pro teorii chování v malých sociálních skupinách? 

Práce dosahuje vysoké obsahové i formální kvality: teoretická část ukazuje schopnost studentky 

kriticky uvažovat, analytická část obsahuje vhled i metodickou přesnost (podkládání daty, 

postup analýzy od jedince k dynamice skupiny, upozorňování na emergující témata a 

iregularity, srovnávání četností). Diskuse shrnuje poznatky, určuje limitace a poskytuje návrhy 

alternativ. Vše je na standardy diplomových prací provedeno velmi kvalitně, až na tento 

důležitý bod. Ve výsledku tedy trochu není jasné, s čím můžeme tuto solidně provedenou 

analýzu interakcí srovnávat a docenit její význam? Zvolený deskriptivní design práce tomu 

nepomáhá, protože práce může jen složitě srovnávat s výsledky z nezmapované oblasti a 

srovnání s použitím Balesovy metody v jiných kontextech není předloženo. Na tento aspekt 

jsem před odevzdáním práce upozorňoval. Studentka na s. 88 i zmiňuje, že srovnání s dalšími 

hrami se nabízí. Spokojil bych se i s teoretickým srovnáním s klasickými hrami nebo zkrátka 

s extenzivnější globální diskusí.  

Pokud opominu tuto výtku, na práci bych musel záměrně vyhledávat negativa. Po formální 

stránce zde nedochází k žádným prohřeškům, prezentace je přehledná a akademický styl psaní 



se zde neprotiví srozumitelnosti vyjadřovaných myšlenek. Vítám také odvahu na základě 

logické argumentace a vlastní zkušenosti vymezit deskové hry za pomoci prvků „sociálního 

rozměru, specifického materiálního obsahu a desky jako vícedimenzionálního prostoru“ (s. 17). 

Z dalších výsledků je nesporným přínosem identifikace dokonce devíti nových typů pro 

typologii Benneho a Sheatse: mentor, tichý pozorovatel, demokratický vůdce, bavič, sběratel 

informací, arbitr pravidel, amatér, hlavní stratég a individualista. Jen toto samo by se mohlo 

stát tématem, které by zcela změnilo pozici celé studie a zaměřilo ji na to, jak může herní prostor 

dávat vzniknout svébytným rolím přesahujícím běžná schémata. Ze zkušenosti mohu 

nabídnout, že mnoho z těchto typů jsem nalezl i ve vlastním výzkumu hráčů. Obdobně i 

fenomén žertovných interakcí během hraní evokuje proces hodný rozvedení. Tyto „vtipy“ 

někdy vznikají evidentně na téma fikčního prostředí hry, jindy ale hranice hry překračují (vtip 

se „zrádcem“) a relativizují. V kooperující skupině se může vyskytnou zrádce, který je 

v případě Zimy mrtvých ustanoven pravidly. Obecné ohrožení hráčem „zrádcem“ se však 

neformálně nachází v každé hře, když některý z aktérů narušuje zábavu ostatních a částečně 

nepřijímá implicitní roli hráče. Nejenom toto v práci ilustruje, jak mohou být moderní deskové 

hry komplexní. Škoda jen, že takový nebo jiný cíl či závěr se zde nestal figurou. Určitě by to i 

dále napomohlo k rozšíření implikace získaných výsledků.  

Závěr: Diplomová práce Sociální aspekty moderních deskových her z mého pohledu trpí jen na 

jeden zásadnější nedostatek. Rozhodující bude v tomto aspektu obhajoba, kde bych uvítal 

rozvedení smyslu a přenositelnosti poznatků, pokud jsem něco opomněl. V ostatních 

parametrech hodnocení mohu práci jen chválit a vřele ji doporučuji k obhajobě.  
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