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POSUDEK BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 

 

 

Typ posudku: oponent 

Autor/ka práce: Samuel Sadovský  

Název práce: Sociologie komunit hráčů počítačových her a jejich přesah do "offline" světa na 

příkladu BlitzChung Controversy 

 

Vedoucí práce: Mgr. Martin Tremčinský 

Oponent/tka: Mgr. Jan Tesárek 

Navržené hodnocení: F  

 

Samuel Sadovský si pro svou bakalářskou práci vybírá téma ze sociologie počítačových her. 

Vzhledem k tomu, jakým způsobem se v posledních třech dekádách toto odvětví průmyslu rozrostlo, 

a vzhledem k živým společenským diskuzím o vlivu počítačových her jako specifického média na 

různé oblasti života, se tématu nedá upřít relevance. Autor sám se oblasti počítačových her již 

několik let věnuje profesionálně – je tedy zřejmé, že o vybraném prostředí má hluboké znalosti. 

 

Hodnotit Sadovského práci bylo pro mě osobně obtížné. Samotný text předkládané práce je z formální 

hlediska kvalitní – stylisticky se jedná o velmi pěkný text, autor pracuje s dostatečným množstvím 

zdrojů včetně těch cizojazyčných (ačkoliv bych osobně ocenil více vyloženě sociologických textů), 

bibliografický aparát je řešen adekvátně. Stojí za to také zmínit, že text je nadstandardní i svou délkou. 

Až na drobné připomínky (chybí například stránkování) či občasné pravopisné chyby tedy 

nenacházím z formálního hlediska v práci výrazné nedostatky.  

 

Zároveň je třeba ocenit kvalitně zpracovanou teoretickou část práce. Ta přitom tvoří přes 50 % 

celého předkládaného textu. Autor pracuje s množstvím zdrojů a pokrývá pestrou paletu témat, jako 

je role her v profesním a vzdělávacím prostředí, vliv genderu, postavení LGBTQ+ komunity v herním 

světě. V další části autor také hovoří o vztahu her a státní sféry i o prosazování politických zájmů 

skrze herní průmysl a hry samotné. Textu by nesporně víc slušelo, kdyby se autor zaměřil konkrétněji 

na relevantní sociologickou teorii, která by mu pomohla zodpovědět výzkumné otázky, spíše než aby 

hovořil v takové šíři o herním prostředí obecně. Koneckonců téma spojení mezi průmyslem, státní 

mocí a politickou agendou není pro sociální vědy nic nového. Na druhou stranu text velmi pěkně 

ilustruje autorovu širokou znalost herního prostředí. 

 

Předkládaná práce na druhou stranu trpí hned několika zcela kritickými problémy.  Výzkumné otázky 

jsou sice explicitně formulovány (viz podkapitola 3.2), ale dle mého názoru se buď vůbec nejedná o 

sociologickou otázku, či je případně je naprosto nešťastně formulovaná. Autor pak jen obtížně hledá 

metodologické nástroje k jejich zodpovězení. V metodologické části chybí taky podkapitola o 

etických aspektech práce (autor například používá plná jména svých respondentů) a reflexe limitů 

a nedostatků je nedostatečná (autor například konstatuje, že nemá žádné ženské respondentky. Proč 

tomu tak je a jak to mohlo ovlivnit výzkum se už však čtenář nedozví). Nedozvídáme se také o nic 

způsobu, jakým způsobem byly rozhovory prováděny – zda šlo o osobní rozhovor, či online 

rozhovor prostřednictvím Skype nebo výsledek emailové komunikace. Vytknul bych také ne vždy 

reflektovaný autorův hodnotící postoj k vybranému problému. 

 

Zvolená metoda (tzv. intrinzitní případová studie) už způsobem, jakým definuje autorem zvolená 
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odborná literatura (Mareš 2015), neumožňuje propojit zkoumaný terén s teoretickými přístupy. 

Výsledkem je, že autor v tzv. „empirické části“ pouze podrobně popisuje průběh Blitzchung 

Controversy, aniž by přinášel jakýkoliv sociologický přesah nebo se snažil o jakoukoliv analýzu. 

Pomyslnou druhou polovinu „empirické části“ tvoří přepis (či výňatky?) z pěti provedených 

výzkumných rozhovorů. Ty autor přitom nejen, že systematicky neanalyzuje, ale neposkytuje k nim 

ani žádný vlastní komentář. To samo o sobě považuji za zcela nepřijatelné.  

 

Závěr práce pak tvrdí, že autor prokázal, že mezi „online“ a „offline“ prostředím existuje propojení 

a že ukázal, že studovat počítačové hry prostřednictvím sociologické perspektivy je smysluplné. O 

dynamice vztahu „online“ a „offline“ se v odborné literatuře sice diskutuje, nevím však o tom, že by 

někdo tvrdil, že nejsou navzájem spojené. A vzhledem k tomu, že sociologických studií, které se 

věnují počítačovým hrám, se v posledních letech objevuje celá řada, je evidentní, že odborná 

veřejnost toto téma považuje za relevantní. Kvůli v podstatě neexistující analýze může autor v závěru 

pouze konstatovat očividné.  

 

 

Celkové hodnocení práce: 

 

Jak jsem již konstatoval na začátku, hodnotit práci Samuela Sadovského je poměrně obtížné. Na jednu 

stranu je evidentní, že autor prostředí dobře zná a má přístup do terénu. Teoretická část práce je i 

díky tomu obšírná a poměrně kvalitně zpracovaná. Tu samu o sobě bych hodnotil stupněm B-C. 

Práce ale na druhé straně trpí špatně formulovanými výzkumnými otázkami, špatně zvolenou 

metodologií výzkumu a vůbec se nesnaží o žádný analytický přesah.  

 

Hlavním smyslem bakalářské práce, jak mu rozumím já, je ukázat, že autor dokáže najít vhodný 

sociologický problém a za použití adekvátních metod nahlédnout sociální realitu oním 

„nesamozřejmým“ způsobem. Cílem práce je prokázat, že si autor za uplynulé studium osvojil 

schopnost sociologické imaginace. To se autorovi v předkládaném textu nedaří, a proto navrhuji 

hodnocení stupněm F a doporučuji bakalářskou práci k přepracování.  

 

Autorovi bych pro potřeby obhajoby doporučil, aby se soustředil zejména na to, aby ukázal, jaký 

analytický přínos jeho výzkum přináší, aby se zaměřil se na teoretizaci předkládaného terénu a 

aby se pokusil analyzovat výpovědi svých informátorů. Cílem by mělo být prokázat, že jeho 

sociologické promýšlení Blitzchung Controversy přispívá do diskuze o sociologii počítačových her.  

 

 

Náměty do diskuze: 

 

Jsou počítačové hry (které a proč?) prezentovány jako apolitické prostředí ze strany tvůrců či 

komunity? Jakými způsoby je tato apolitičnost vytvářena či vynucována? 

 

Na jakém základě autor formuluje otázky pro své informátory? 

 

Jakou roli hraje v americké reakci na kontroverzi hraje performativní povaha geopolitických vztahů?  

 

Jak autor rozumí vlivu neoliberalismu jak v kontextu výpovědi svých informátorů, tak na obhajobu 

společnosti Blizzard? 

 

 

Datum:          Podpis: 
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