
Posudek na bakalářskou práci Jana Vojtíška Pražská Mafie: Případová studie městské hry 
 
Předložená bakalářská práce se zabývá poměrně neobvyklým tématem, student si vytýčil za 

úkol provést případovou studii jedné z městských her, tzv. Mafie. Již v počátku svého úsilí (v 

tezích práce) byl poměrně jasný záměr podat popis hry a hráčů a na základě provedeného 

výzkumu nalézt specifické rysy. Toto se v práci povedlo, lze si však klást otázku, zda to není 

příliš málo. S ohledem na znalost hry zřejmě nelze udělat více a proto je práce vyčerpávajícím 

pojednáním tématu zvoleného studentem. Je namístě vytknout, že téma není díky tomu příliš 

obtížné, ale některá zjištění prezentovaná ke konci práce (kapitola 5.2, která je jasně nejlepší 

částí práce a je zcela originálním přínosem) tuto „snadnost“ ospravedlňují. 

Práce je napsána čtivě, obsahuje i potřebný popis hry (kapitola 2) pro plné pochopení jejího 

obsahu. Mám několik výhrad k uspořádání práce (viz dále). Student prokázal znalosti a 

dovednosti v praktickém provádění výzkumné práce, v práci kombinuje kvantitativní a 

kvalitativní dotazování společně se zúčastněným pozorováním, což je poměrně neobvyklé, ale 

jistě vhodné s ohledem na zkoumaný fenomén. Navrhuji práci doporučit k obhajobě 

s hodnocením velmi dobře, důvody pro hodnocení částečně vyplývají z výše uvedené 

pozitivní charakteristiky. Níže uvádím výtky k práci, které jsem shledal: 

1) Práce působí neukončeně. S ohledem na vedení práce mohu říci, že práci by prospělo, 

kdyby byla připravována v průběhu celého roku a ne pouze v jeho druhé půlce. Na 

konci pak zbylo studentovi málo času na doladění práce a dotažení závěrů. 

2) Práci chybí jasná teoretická část. Teoretické koncepce (zejména dramaturgickou 

perspektivu) nalezne čtenář jako součást vysvětlení zjištěných poznatků až v páté 

kapitole. Vznikají tak pochybnosti, zda práce vznikla jako čistě empirická a teprve 

dodatečně byl hledán vztažný teoretický rámec, nebo zda pouze student neobratně 

práci uspořádal. 

3) I v jiných částech mám pochybnosti o uspořádání kapitol. Například na straně 36 (v 

kapitole 5) jsou nově vysvětlovány určité části hry, i když logicky by náležely do 

kapitoly 2, kde je popis celé hry. Obdobně roztříštěná (a bohužel nedokončená, resp. 

nevyužitá) je i typologie (nejdříve v jedné kapitole její vytvoření, v další kapitole 

následuje její popis). 

4) Použitá literatura neobsahuje (s jedinou výjimkou) literaturu věnovanou podobným 

výzkumům a zcela chybí literatura věnovaná životnímu stylu a jeho proměnám 

v postmoderní době, kam by se jistě téma práce dalo zařadit. 



5) V práci se zbytečně opakují banální věci, jako je popis pojmů dedukce, indukce, 

kvalitativní a kvantitativní výzkum. Jde o obsah bakalářského kurikula a není třeba se 

mu věnovat v práci. 

6) V práci se nedaří propojit jednotlivé výzkumné strategie, čestnou výjimkou je již 

zmiňovaná kapitola 5.2., kde bylo vytvořeno schéma popisující různé osoby účastnící 

se hry. 

Do budoucna se nabízí mnoho využití předložené práce, uvádím následující: srovnání 

s případovou studií jiné městské hry, srovnání s případovou studií  on-line hry s cílem 

zachycení společných a odlišných znaků. Případně lze uvažovat i o zařazení stručného 

výtahu z přeložené práce do textu věnujícího se životnímu stylu mladých lidí. Lze uzavřít, 

že informační hodnota přeložené práce se nevyčerpá pouze obhajobou u bc. státní 

zkoušky. 

K obhajobě navrhuji položit tyto otázky: 

1) V čem je specifická hra Mafie, v čem jsou specifičtí její účastnici oproti jiným 

městským hrám? 

2)  
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