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Práce představuje podrobnou studii hry Mafie, která se odehrává v městském 
prostředí a dala by se zařadit mezi hry s hraním rolí (role-playing game) v běžném 
každodenním prostředí města. Autor podrobně představuje organizaci hry, výsledky dvou 
kvantitativních výzkumů, ve kterých zachytil většinu hráčů v letech 2009 a 2010, a na to 
navazující krátkou sociologickou analýzu hry. Upozorňuje na různá pojetí této hry jejími 
hráči, a to na škále „výhra-hraní role“ a „intenzivní-neintenzivní“ participace. Průběh hry 
je také vztažen ke kontextu městského anonymního prostředí. 

V první řadě je třeba poznamenat, že práce je po formální stránce zpracována 
velice kvalitně. Je napsána kultivovaným jazykem a nevyskytují se zde formální 
nedostatky. Kvantitativní výzkum, jádro samotné práce, je dobře popsán a kvalitně 
metodologicky zpracovaný. Práce má ale zásadní slabinu a tou je velmi chabé 
sociologické ukotvení. Ve svém výsledku se jedná spíše o výzkumnou zprávu dobře 
popisující účastníky volnočasové aktivity, než o text se sociologickým zaměřením a 
vhodně formulovanou otázkou výzkumu. 

Nutno říci, že autor sám si je tohoto vědom a v metodologické části vymezuje svůj 
přístup jako induktivní. Nemyslím si ale, že je to v daném kontextu možné. Práce má 
veskrze kvantitativní charakter a kvalitativní část s hloubkovými rozhovory má pouze 
doplňující charakter a nelze ji považovat za jádro práce. Induktivní postup by si vyžádal 
zcela jiné uspořádání výzkumu a interpretační postupy. 

Na práci je citelně znát nedostatečné zpracování teoretických východisek. Přestože 
v samotném projektu byly zmíněny texty, které by mohly směr studia nasměrovat 
k hlubší teoretické fundovanosti (byť se jednalo pouze o jiné bakalářské či diplomové 
práce), ve výsledném textu již nebyly použity a autor ani nevyužívá jiné relevantní texty. 
Sociologie, zvláště pak antropologie či psychologie ostatně problematiku hry silně 
tematizují a opomenout tyto zdroje je chybné. Teoretická východiska přitom nejsou 
samoúčelná – díky jejich nepřítomnosti je kvantitativní analýza do značné míry „bezzubá“ 
a většinou se spokojuje s prostým popisem dat. Relevantní otázky, na které by stálo za 
to odpovědět, totiž nebyly včas položeny. 

Zajímavé momenty interpretace se objevují až v poslední kapitole, ale jedná se 
spíše o ad hoc napojení některých zjištění na známé teorie, než o promyšlenou analýzu 
dat. V tomto kontextu nepovažuji za šťastné propojení analyzované hry s Goffmanovým 
dramaturgickým modelem (str. 38). Myslím totiž, že tento model má největší 
interpretační sílu v případě běžných sociálních interakcích. Je-li použit na situaci, která 
má sama o sobě přímo charakter divadla či hry, přestává být plodný. 

Obdobně pokus interpretovat hru jako snahu o překonání anonymity města má 
dobrý záměr, ale je nedotažený. Nemyslím si, že by Goffman považoval za potřebné 
bojovat proti zdvořilé nevšímavosti (str. 43), nejspíše se zde odkazuje na Wirthův 
kritický pohled na anonymní prostředí moderního města. I tak ale pochybuji, že hra sama 
proti této situaci bojuje.  Spíše pro své hráče vytváří mimořádnou situaci, ve které se 
známý prostor města stane „hřištěm“ pro hru a dostane tak nový, nečekaný význam. 



Uvedené interpretační nápady (kromě toho ještě zde nediskutované téma vzniku 
komunity během hry) by měly stát na počátku zkoumání, při formulaci výzkumných 
otázek. Následně měl být průběh výzkumu zaměřen na jejich zodpovězení. Obrácený 
induktivní postup, o který se autor pokouší, je nepřesvědčivý.  

 

Přes uvedené kritické připomínky je třeba poznamenat, že práce je solidní a její 
provedení je na dobré úrovni. Nedostatky v teoretickém zakotvení výzkumu ale 
způsobují, že práce se místy pohybuje buď na úrovni výzkumné zprávy, a nebo 
nepodložených interpretací. Jedná se ale o plodné téma, které by si zasloužilo další 
zpracování, tentokrát ale s jasnou výzkumnou otázkou. Z uvedených důvodů 
hodnotím práci jako velmi dobrou. 
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