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Navržené hodnocení:  
 

Práci doporučuji k obhajobě, hodnotím C. 

 

Zdůvodnění Vašeho hodnocení práce (zejména výhrad a kritických připomínek) rozepište 

podle níže uvedených kritérií. 

 

1. Je cíl práce (výzkumná otázka) jasně formulován a odpovídají mu závěry? Je práce vhodně 

strukturována? 

 

Základní výzkumná otázka je poněkud nejasná:   Co se myslí tou „vnímanou a prožívanou sociální 

realitu“ – situace hry anebo veřejný diskurz anebo cosi spojované např. s centrální bankou?  

 

2. Opírá se autor/ka o dostatek literatury relevantní tématu práce? Využívá i cizojazyčné texty? 

 

S ohledem na zvolené teoretické inspirace ano. 

 

3. Jaká je kvalita použitých dat nebo zdrojů (včetně jejich výběru, sběru a popisu) a metod jejich 

analýzy?  

 

Autor sám připouští, že jeho postup analýzy mají jen málo co společného s metodami zakotvené 

teorie, tak proč se v práci probírají? 

 

4. Jaká je kvalita argumentů, o něž autor/ka opírá závěry, k nimž dospěl/a? 

 

Z mého pohledu sporná volba teoretických rámců oslabuje kvalitu argumentů. 

 

5. Jsou v práci autorova/autorčina  tvrzení a zjištění jasně odlišena od tvrzení a zjištění převzatých? 

 

Ne.  Autor nepopisuje zřetelně svůj výzkum jako sekundární metodologickou sondu prováděnou na 

původně věcně orientovaném výzkumu. Cíle a výsledky tohoto původního výzkumu, jakož i jeho 

autoři nejsou v práci zřetelně charakterizovány. Původní výzkum se nestal předmětem kritického 

zhodnocení, které bych u jeho sekundárního zvláště pak metodologického zkoumání očekával.  
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6. Jaká je úroveň odkazového aparátu, jazyka a dalších formálních náležitostí?      

 

Dobrá 

 

7. Jiné přednosti a/nebo nedostatky, které neodpovídají výše uvedeným kritériím (jsou-li jaké). 

 

Práce je odvážná, ale také z mého pohledu ne zcela zvládnutá. Její tvrzení by se dala „rozcupovat na 

kousky“, protože autor nezřídka ve svých interpretacích „nemá pud sebezáchovy“.  Co na práci 

oceňuji je verva, s kterou se autor pustil do „terra incognita“: využití her v kvalitativním výzkumu. 

Je mi to sympatické už proto, že hry jsme využívali rozsáhle při výzkumu malých skupin, který 

jsme prováděli s kolegou Větrovským v osmdesátých letech ve Sportpropagu. Umím si představit, 

jaké příležitosti takový výzkum otevírá, ale také jaké potíže přináší. O těch autor v zásadě mlčí, a to 

je moje první významná výhrada.  

 

Práce mě v detailech uspokojovala spoře z důvodů, které ještě uvedu. Současně mě ale 

přesvědčovala, že svou misi, inspirovat k dalším pokusům s využíváním her v kvalitativním 

výzkumu, autor plní s rozhodností.  

 

Volby rámujících teorií pro analýzu disputací odehrávajících se při přiřazování karet pexesa a jejich 

skupinových obhajobách mne nepřipadá nejšťastnější. Nebo přesněji při četbě práce mě 

naskakovaly jiné teoretické relevance tak naléhavě, že mě rušily v četbě. Jakkoliv nelze nic namítat 

proti Schutzovým relevancím a už vůbec nic proti Goffmanovým tvářím, proč jen tak přínosné 

sledovat tematické, interpretační a motivační struktury relevance nebo prezentace tváří, a proč by to 

nešlo např. v hloubkovém rozhovoru dokonce lépe.  

 

S Bourdieovými věděními jsem měl největší problém, částečně proto, že mi hra znovu a znovu 

připomínala Boltanského a Thévenotovu On justification a jejich řády hodnot – industriální, 

občanský, tržní, manažerský atd. Podobnost výzkumného pexesa s Thévenotovými výzkumy, které 

daly vzniknout těmto řádům je nabíledni. Z této perspektivy je patrné, že pojmy občas nebyly 

pojmy a hlavně „lidové definice“ spíše než definice nabízely kvalifikace.  I z toho mála ukázek 

disputací v textu je zřejmé, že zde účastníci hráli Witgensteinovy slovní hry, kde se občas 

vyrovnávali v abstraktnější poloze se surrealistickou krásou setkání šicího stroje a deštníku na 

pitevním stole. 

 

 

8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce. 

 

Viz výše. 

 

 

Celkové hodnocení práce: 

 

Práci doporučuji k obhajobě, hodnotím ji za odvahu velmi dobře (C). 

 

 

Datum: 03/09/2018     Podpis: 

 

 

        Jiří Kabele 
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