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Anotace 

Bakalářská práce se zabývá fenoménem her odehrávajících se v reálném prostředí. Práce 

je případovou studií, která na základě empirického výzkumu pojednává o dlouhodobé 

městské hře Mafie, která je v Praze pravidelně organizována. V první části je popsán 

princip hry a naznačen kontext dalších podobný her v českém prostředí. Dále autor 

charakterizuje účastníky Mafie a analyzuje jejich motivace pro zapojení se do hry. 

Zvláštní pozornost je věnována zájmům a způsobům trávení volného času hráčů. Je zde 

diskutována i otázka šíření informací o této hře a propagace hry. Závěrečná část práce 

podává analýzu principu hry a jejích jednotlivých složek. Jsou zde popsána specifika 

této hry a její funkce jako aktivity využívající anonymity městského prostředí. Cílem 

práce je podat ucelený obraz této hry. 

 

Annotation 

The thesis deals with the phenomenon of games, which take place in real world. The 

thesis is a case study based on empiric research. It focuses on long-continuing urban 

game called Mafia, which is regularly held in Prague. Firstly, it describes the principle 

of the game and presents the connection with other similar games. The text further gives 

characteristics of the player and focuses especially on their interests and spending of 

leisure time. The matter of distribution of information about the game is also discussed. 

The closing part of the thesis analyzes the principal of the game and its components. 

Specific features of the game are presented. The game Mafia is shown as unique activity, 

which is based on the anonymity of the city and which serves for overcoming the 

impersonal character of the city at the same time. 
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Úvod 

V úvodu práce bych čtenáře rád stručně seznámil s tématy, kterými se budu zabývat a 

s přístupem k jejich zpracování. Dále bych rád vytyčil cíle této práce a představil její 

strukturu a uspořádání.  

1.1 Úvod do tématu 

Předkládaná práce by měla přispět k porozumění fenoménu městských her, které 

probíhají na pozadí „běžného života“ města. Tento jev by podle mého názoru neměl 

uniknout pozornosti sociologie, protože je součástí sociálního života města. Někteří 

sociologové považují hry s hraním rolí (role-playing games) za důležité z toho důvodu, 

že jejich účastníci vytvářejí „vlastní izolované kultury uvnitř kultury města“. [Donnis 

2007: 256] Jsem přesvědčen, že studium takových volnočasových aktivit může přispět k 

porozumění procesům utváření různých neformálních zájmových skupin v městském 

prostředí.  

Zároveň se jedná o specifický způsob trávení volného času, který se týká především 

mladých lidí. Miloslav Petrusek říká, že „žijeme poprvé v dějinách ve společnosti 

volného času“ [Petrusek 2007: 423], a tak je dobré se ptát, jak tento volný čas umíme 

trávit. Důležitost volného času dobře vyjádřil už i John Locke: „Ve volném čase se 

projevuje temperament člověka a jeho sklony. Skutečná rozkoš závisí v daleko větší 

míře na fantazii než na rozumové úvaze.“ [cit. podle Petrusek 2007: 423] Výzkum 

zaměřující se na volný čas mladých lidí může tedy podle mého názoru mít přesah také 

do oblasti poznávání těchto lidí a jejich schopností nakládat se svým časem kreativně.  

Tato práce se bude zabývat konkrétně hrou Mafie, která má v Praze už pětiletou tradici. 

Hra pronikla nejen do širšího povědomí Pražanů a do různých internetových diskusních 

fór, ale i na stránky novin1 a různých studentských časopisů.2 Zároveň ale tuto ani 

žádnou jí podobnou dlouhodobou městskou hru, probíhající v současné době v českém 

prostředí, dosud nikdo podrobně nepopsal (pokud je mi známo).   

                                                 
1 Například článek Lukáše Kašpara „Nikdy nevíš, kdo po tobě jde“. Mladá Fronta Dnes, 3.4. 2010. 
2 Například článek „Mafie proniká i do školy“. HUMR – humanitní revue studentů FHS UK, 3. ročník, 4. 

číslo, březen 2009. 
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1.2 Metody zpracování 

K tématu uvedenému v předchozím oddílu bych chtěl přispět podrobným studiem jedné 

ze současných městských her. Tato práce má za cíl popsat hru Mafie a hráče, kteří se do 

ní zapojují.  Práce by měla být případovou studií, která na základě empirických dat 

vypovídá o charakteristikách hráčů Mafie a o hře samotné. 

„(P)řípadová studie, jak vyplývá z názvu, je empirickým designem, jehož smyslem je 

velmi podrobné zkoumání a porozumění jednomu nebo několika málu případů. 

Adjektivum empirický naznačuje klíčovou charakteristiku, kdy základem případového 

šetření musí být sběr skutečných dat vztahujících se k objektu výzkumu (případu).“ 

[Švaříček 2007: 97] Tato definice případové studie koresponduje s mým přístupem ke 

zkoumanému fenoménu. Práce bude zaměřena na jeden případ, který podrobně rozebere 

a charakterizuje. Rád bych podal co nejkomplexnější pohled na hru Mafie. Z 

metodologického hlediska jsem kombinoval kvantitativní i kvalitativní přístup tak, aby 

získaná data zachycovala co možná nejširší, ale i nejhlubší obraz zkoumaného jevu.3  

1.3 Cíl práce 

Hlavním smyslem práce je podat kvalitní a odborný popis účastníků hry Mafie. Chtěl 

bych zejména najít odpověď na otázky, kdo se zapojuje do takové hry a jaké důvody je 

k tomu vedou. Také bych rád vysvětlil principy fungování hry a popsal procesy, jakými 

se do ní přidávají další hráči a jakými se utváří jádro zkušených hráčů. V neposlední 

řadě bych se chtěl také zamyslet nad smyslem takových her a jejich významem pro 

utváření neformálních zájmových skupin v prostředí města. 

1.4 Struktura práce 

Jak už bylo uvedeno, práce se soustředí především na jednu městskou hru. Tím je 

částečně dáno i uspořádání textu, které nemá přesně vymezenou hranici mezi teoretickou 

částí a částí založenou na vlastním výzkumu. Vzhledem k poměrně konkrétně 

stanovenému tématu, které se zabývá spíše neformální a neoficiální volnočasovou 

aktivitou, je většina informací nějakým způsobem založena na výstupech z různých částí 

                                                 
3 Podrobnější popis metodologického přístupu ke zkoumanému jevu je uveden v kapitole 3: Metodologie. 
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výzkumu, i když jsem samozřejmě čerpal i z „oficiálních“ dokumentů ke hře, zejména 

z informací uveřejněných na Internetu4. 

První kapitola slouží k seznámení čtenáře s pravidly hry. Stručně se zabývá i jejím 

vznikem, historií a organizací. V této kapitole jsou také naznačeny souvislosti s dalšími 

městskými hrami a zařazení Mafie v rámci podobných volnočasových aktivit. Hlubší a 

detailnější popis takových aktivit a jejich rozdělení není ovšem předmětem této práce. 

Další kapitola se zabývá metodologickým přístupem ke zkoumání hry, popisuje metody 

sběru dat i postupy použité při analýze. Jádro práce tvoří analýza výsledků výzkumu, 

kterou jsem rozdělil do dvou kapitol. První z těchto kapitol se soustředí na popis hráčů 

Mafie a je založena z velké části na analýze kvantitativních dat. Druhá kapitola se 

zaměřuje na hru jako celek.  

                                                 
4 Především na oficiálních stránkách hry Mafie na adrese http://mafie.podsveti.cz. 
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2 O hře Mafie 

V této kapitole bych chtěl stručně představit princip hry Mafie a uvést základní pravidla 

hry. Také bych zde rád zmínil způsob organizace hry a její historii. Tato témata ovšem 

nejsou zásadní pro dosažení cílů celé práce, a proto se jimi nebudu zabývat do hloubky. 

Stejně tak jenom naznačím, jaké podobné hry existují nebo existovali, ale diskuse o 

zařazení Mafie v rámci těchto her už nespadá do tématu této práce.  

2.1 Princip hry 

„Budeš číhat na své oběti. Budeš se skrývat a prchat. Lovec a štvanec v jednom. Prožiješ 

několik dní v kůži pražského mafiána, který umí jednat v rukavičkách...“ [Mafie Praha, 

dokument O co jde] 

Mafie je vícedenní městská hra. Hraje předem neurčený počet hráčů, většinou se počet 

účastníků hry v Praze pohybuje kolem dvou nebo tří set. Herní doba také není předem 

určená, obvykle hra trvá čtyři nebo pět týdnů a probíhá tedy „na pozadí běžného života“. 

Hra pro účastníky začíná registrací, při které o sobě každý hráč vyplní základní 

informace do své karty. Karta obsahuje jméno hráče a fotku, informace o bydlišti, škole 

nebo zaměstnání a přibližný časový rozvrh (viz obrázek 2.1). To, které informace o sobě 

hráč poskytne, záleží jen na jeho vlastním uvážení. Hráči často neuvádějí informace 

přímo, ale používají různé náznaky nebo hádanky. Kartu ovšem musí schválit 

organizátoři, kteří posoudí, zda jsou poskytnuté informace dostatečně podrobné, aby 

bylo možné hráče vypátrat.  

 

Obrázek 2.1: Ukázka karty hráče Mafie. 
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Samotná hra začíná úvodním srazem, který je pro všechny hráče povinný. Jedním z jeho 

účelů je rozlosovat hráče tak, aby tvořili pomyslný kruh, ve kterém každý někoho „loví“ 

a zároveň je sám „loven“. Setkání všech hráčů je ale využito i pro upřesnění pravidel, 

prostor pro dotazy na organizátory, ale i pro zábavný program v mafiánském stylu. 

Každý účastník potom na konci srazu dostane kartu své první oběti a od dalšího dne po 

ní může začít pátrat.  

Od této chvíle hraje každý sám za sebe, i když není zakázáno zapojovat do hry i další 

(nehrající nebo už vyřazené) lidi. Pokud hráč oběť vypátrá, musí jí „ulovit“ 

symbolickým dotekem bílou rukavičkou nasazenou na pravé ruce. Lovený hráč má 

možnost se bránit, pokud svého „lovce“ včas zpozoruje, a to tím, že si nasadí rukavičku 

na levou ruku a protihráči jí ukáže.  Ulovený hráč předá svému úspěšnému lovci kartu 

své oběti a ze hry je vyřazen. Lovec pokračuje dál v pátrání po dalším protihráči. 

Vyřazení hráči se mohou zapojit do tzv. Záhrobí – neoficiálních a neformálních aktivit, 

které si nehrající hráči sami pořádají bez účasti organizátorů Mafie. 

Po celou dobu hry funguje mafiánské internetové fórum, přes které spolu hráči mohou 

komunikovat. Je využíváno zejména k tomu, aby účastníci mohli upřesňovat svoje 

aktivity a upozornit „lovce“ na mimořádné změny rozvrhu. Hráči zde ale také mohou 

zveřejňovat své zprávy z provedených akcí (tzv. reporty) a sdílet tak své zážitky 

s ostatními. Na internetu je také k dispozici mafiánský „hřbitovní graf“, na kterém je 

průběžně znázorňován postup hry. Ukázka grafu i reportů je v příloze práce. 

Konec hry není předem určen. Teoreticky hra skončí, pokud zbudou ve hře poslední dva 

hráči. V praxi však hra bývá ukončena organizátory ve chvíli, kdy usoudí, že hra už 

ztrácí na dynamice. Na konec hry je samozřejmě předem upozorněno. Oficiálně je 

vítězem ten, komu se podaří „ulovit“ nejvíce protihráčů. Cílem hry je ale především 

zpestřit si všední dny běžného života, užít si vzrušení při „lovu“ i následné sdílení 

zážitků s ostatními mafiány. Po skončení hry se koná závěrečný sraz účastníků Mafie 

(tzv. afterparty), na kterém jsou vyhlášeni nejúspěšnější hráči, hra je celkově 

zhodnocena a slavnostně ukončena. 

Organizátoři akce charakterizují celý princip hry (především v porovnání s různými 

virtuálními hrami) takto. „Základem jsou skuteční lidé, papírové karty a reálná 

dovednost někoho nenápadně vystopovat a ulovit. Účastníci prožívají skutečné obavy 

z toho, že je někdo sleduje či se je snaží chytit a mají možnost reálně svou obranu řešit – 
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například zapojením svých přátel či náhodných kolemjdoucích, kteří jim poskytují 

preventivní ochranu. Vysoké nároky tak jsou kladeny i na kreativitu, pohotovost a 

předvídavost.“ [Horák 2010: 157] 

2.2 Pravidla  

Přestože princip hry je poměrně jednoduchý, postupem času se ustálil poměrně obsáhlý 

a propracovaný soubor jejích pravidel. Pokusím se zde uvést jen základní pravidla, která 

mají význam pro pochopení fungování hry. Úplný výčet pravidel je dostupný na 

oficiálních internetových stránkách hry na adrese http://mafie.podsveti.cz. 

Účast ve hře je podmíněna přítomností na úvodním srazu Mafie, není tedy možné 

připojit se do hry v jejím průběhu. Druhou základní podmínkou je, že se hry mohou 

účastnit pouze lidé, kteří se vyskytují převážně na území Prahy5. Všichni hráči mají 

povinnost nosit u sebe po celou herní dobu kartu své oběti, aby ji mohli předat svému 

lovci kdykoliv by je vypátral.  

Pravidla dále umožňují hráči odstoupit ze hry ve chvíli, kdy zjistí, že na hru nemá 

dostatek času, nemůže splnit podmínku přítomnosti v Praze (například nečekaně odjíždí 

na delší dobu mimo Prahu), nebo prostě už dále nechce být do hry zapojen. „Účast ve 

hře je navzdory běžným praktikám mafie zcela dobrovolná.“ [Mafie Praha, dokument 

Pravidla] Tato možnost „spáchat sebevraždu“ je důležitá jak pro samotného hráče (hra je 

tím méně závazná), tak i pro ostatní spoluhráče (neaktivní nebo nedosažitelný účastník 

nezdržuje hru). 

Je také zakázáno vyzrazovat si jakékoliv informace navzájem mezi hrajícími účastníky 

Mafie. Tak, aby byl zachován princip hry - hráči neví, kdo koho loví a kdo zrovna pátrá 

po nich. „Poetika hry tkví právě v tom, že nikdo neví, před kým se má mít na pozoru.“ 

[Mafie Praha, dokument Pravidla] 

Mimo jiné je také v pravidlech zdůrazněn pouze symbolický způsob lovení a zákaz 

používání fyzické síly. „I při smrtonosném zapálení je nutné mít na paměti, že jde vždy 

jen a pouze o nekontaktní společenskou hru!“ [Mafie Praha, dokument Pravidla] Stejně 

tak jsou hráči vyzývání k opatrnému zacházení s informacemi, které jim o sobě jejich 

                                                 
5 Samozřejmě v případě že se jedná o pražskou verzi hry.  
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„oběť“ sdělila – není dovoleno je kdekoliv dále zveřejňovat nebo jinak porušovat právo 

každého na ochranu osobních údajů a soukromí.  

2.3 Organizace 

Hru Mafie organizují převážně studenti, veškerou práci, která je s přípravou hry spojená, 

dělají jako dobrovolníci a ve svém volném čase. Po úspěchu prvního ročníku Mafie byla 

založena neformální skupina Podsvětí, která vznikla spolu s internetovou doménou 

Podsveti.cz. „Podsvětí (též Podsveti.cz) je neformální skupina převážně studentů, která 

od roku 2006 organizuje hry a akce v městském prostředí. Její základ pochází ze 

současné mladé generace Gymnasion klubu. V průběhu let se rozšiřuje o další lidi – 

převážně bývalé účastníky svých aktivit.“ [Horák 2010: 155] Pod hlavičkou Podsvětí 

skupina organizátorů začala pořádat různé akce, většinou orientované na městskou 

neorganizovanou mládež.  

Do přípravy hry Mafie se ovšem zapojují i další lidé. Hráči minulých her se mohou 

přirozeně zapojit do některé části přípravy akce, a tak se v celkovém součtu na 

organizaci podílí i několik desítek dobrovolníků. 

2.4 Historie, inspirace 

„Městské hry jako pojem samozřejmě existují již dlouho. Vzpomeňme na Foglarovy 

bitvy s Haha Bimbi a Rychlými šípy v čele.“ [Kopeček 2010] Princip kruhu hráčů, kteří 

se navzájem hledají na základě nějakého popisu své oběti, byl také už nesčetněkrát 

využit v různých hrách. Takové hry nebývají popsány a zveřejňovány, takže je většinou 

těžké určit, kde a kdy se (poprvé) hrály. „Jednou z prvních dokumentovaných her, které 

bychom dnes označili za pervazivní, je hra Circle of Death, poprvé odehraná na půdě 

MIT6 v roce 1966, popsaná S. Jacksonem v roce 19817. Šlo o dnes již klasický model, 

kdy hráč coby nájemný vrah obdrží popis své oběti a vyrazí ji v realitě hledat.“ 

[Kopeček 2010] 

V případě pražské hry Mafie ovšem lze uvést, kde organizátoři čerpali inspiraci. Vzorem 

jim byla hra Mafie, kterou v osmdesátých letech pořádali jejich předchůdci z Gymnasion 

                                                 
6 Massachusetts Institute of Technology, MIT Assassins’ Guild. http://www.mit.edu/~assassin/. 
7 Více informací o zmíněné knize lze najít na adrese http://www.sjgames.com/killer/. 
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klubu. „V případě této původní Mafie šlo o rozsáhlou několika měsíční akci, která 

nepřetržitě probíhala na území Prahy od podzimu 1982 do časných letních měsíců 1983, 

a během této doby jí prošlo přes 300 hráčů. Autorem a hlavním organizátorem byl Leoš 

Novák. Dalšími naplno zapojenými tahouny byli Evžen Ge a jakýsi Míša.“ [Horák 2010: 

153]  

Přestože tato hra byla pro organizátory současné Mafie prvotní inspirací, „jejich“ hra se 

od ní poměrně zásadně liší. Zachován byl název a mafiánská tematika, ale herní prvky 

byly podstatně zredukovány a hra byla postavena na velmi jednoduchém principu, který 

bylo možné dobře aplikovat v prostředí současného města.  

2.5 Podobné hry 

Motiv hry Mafie není ani v současné době v českých zemích úplně ojedinělý. Hra Mafie 

přímo pod hlavičkou Podsvětí proběhla kromě Prahy i v Brně a Ostravě. Podsvětí také 

v Praze zorganizovalo už dva ročníky hry Famiglia, která je také zasazená do prostředí 

mafie, ale její princip je složitější (mimo jiné v tom, že hráči nehrají jen sami za sebe, ale 

za svou „mafiánskou rodinu“). Na podobném principu je založená i brněnská hra 

Assasin.8 Z dalších podobných akcí lze jmenovat například Válku břehů pořádanou 

pražskou organizací Děsír9. Ve výčtu dalších her by bylo možné ještě pokračovat, to ale 

není smyslem této práce. Mým záměrem bylo jen na několika příkladech ukázat, že 

existují i v současné době u nás další hry, které využívají podobného motivu nebo 

herního principu jako pražská Mafie. 

                                                 
8 Další informace o této hře jsou dostupné na jejích internetových stránkách na adrese 

http://www.assassin-brno.cz/. 
9 Děsír – DĚti Sídlištní Recese, více informací lze najít na internetových stránkách http://www.desir-

cz.org/.  
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3 Metodologie 

V této kapitole bych chtěl seznámit čtenáře s metodologickým přístupem ke 

zkoumanému problému a popsat uspořádání výzkumu. Dále zde bude popsán proces 

sběru dat a postupy při jejich zpracování a analýze. 

3.1 Metodologický přístup 

Tato práce má za cíl především popsat a podrobně prozkoumat hru Mafie a lidi, kteří se 

do ní zapojují. Celý výzkum má tedy hlavně deskriptivní charakter a od toho se odvíjí i 

povaha zvoleného metodologického přístupu. Postup výzkumu byl primárně založen na 

induktivní metodě uvažování, v první řadě jsem se snažil spíše hledat otázky, porozumět 

celému fenoménu a objevovat souvislosti. Tato metoda se projevovala zejména v 

kvalitativní části výzkumu. „Induktivní metoda je značně odlišná (od metody 

deduktivní10 - pozn. JV). Začíná pozorováním, ve kterém pátráme po pravidelnostech, 

vzorcích, které snad existují v objektivní realitě. Objevené pravidelnosti popíšeme ve 

formě předběžných závěrů. Ty pak ověřujeme dalším pozorováním. Konečným 

produktem je teorie.“ [Disman 2008: 76] 

Výstupem takto pojatého výzkumu (především zúčastněného pozorování) byly znalosti 

formulované ve formě otázek a témat, které jsem následně využil v kvantitativní části 

výzkumu - při sestavování dotazníku. Tyto výstupy by se daly nazvat obecně 

formulovanými nebo pracovními hypotézami, přestože že nebyly vytvořeny s cílem je 

testovat. „Poznamenejme, že ve výzkumu nemusí jít pouze o přezkušování hypotéz. To 

by bylo velmi omezující. Výzkum se může zabývat hypotézami několikerým 

způsobem.“ [Hendl 2006: 25] Při exploračním výzkumu jde především o to, abychom 

„odhalili podstatu nějakých vztahů a jevů“ [ibid.], spíše než o testování předem 

stanovených hypotéz. 

                                                 
10 Deduktivní metoda vychází z teorie nebo z obecně formulovaného problému. Teoretický nebo 

praktický problém je přeložen do jazyka hypotéz. Hypotézy navrhují, jaké spojení mezi proměnnými 

bychom měli najít, je-li naše hypotéza pravdivá. Pak následuje sběr dat. Odpovídají-li závislosti mezi 

sebranými daty vzorci předpovězenému v hypotézách, přijmeme hypotézy jako platné. Jinak musíme 

hypotézy odmítnout. [Disman 2008: 76] 
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Dotazníkové šetření částečně navazovalo na tyto znalosti, nicméně jeho účelem nebylo 

potvrdit nebo vyvrátit dojmy z pozorování, mělo charakter spíše explorativní. Zaměřil 

jsem se na popis hráčů, jejich motivací a očekávání, spíše než na testování hypotéz nebo 

porovnávání těchto charakteristik v různých skupinách nebo vzhledem k obecněji 

stanovené populaci.  

3.2 Design výzkumu 

Od výše popsaného obecného přístupu je odvozena i konkrétní podoba a uspořádání 

celého výzkumného procesu. Použité výzkumné metody a jejich zdůvodnění uvedu v 

této podkapitole. 

Výzkumné metody a jejich kombinace 

Výzkum kombinuje kvantitativní i kvalitativní metody. Kvalitativní přístup je užitečný 

právě svou schopností odhalit vzorce jednání a důležité charakteristiky jednajících v 

"neznámém" prostředí. „Kvalitativní přístup je proces zkoumání jevů a problémů v 

autentickém prostředí s cílem získat komplexní obraz těchto jevů založený na hlubokých 

datech a specifickém vztahu mezi badatelem a účastníkem výzkumu. Záměrem 

výzkumníka provádějícího kvalitativní výzkum je za pomocí celé řady postupů a metod 

rozkrýt a reprezentovat to, jak lidé chápou, prožívají a vytvářejí sociální realitu.“ 

[Švaříček 2007: 17]  Z toho důvodu je pro celou práci kvalitativní část výzkumu velmi 

důležitá, přestože značná část analýzy je založena na kvantitativních datech. 

Kvantitativní výzkum umožňuje získat informace od většiny účastníků hry. Díky tomu je 

možné nejen zobecňovat závěry na všechny hráče, ale především rozlišit různé skupiny 

hráčů a vypovídat i těch účastnících, kteří by se kvalitativními metodami obtížně 

zkoumali. 

Základní tři metody použité v mém výzkumu byly tyto: zúčastněné pozorování, 

kvantitativní dotazníkové šetření a hloubkové rozhovory. Všechny tři metody, průběh 

sběru dat i postupy analýzy budou podrobněji popsány v následujících podkapitolách. 

Na tomto místě bych rád jenom přiblížil jejich vzájemnou souvislost a způsob, jakým 

byly kombinovány.  

Zúčastněné pozorování předcházelo oběma dalším metodám a hrálo důležitou roli pro 

určení zaměření témat dotazníků i rozhovorů. Zároveň ale umožňovalo i následně - po 
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analýze získaných dat - ověřit platnost dosažených poznatků a jemně je poopravit tam, 

kde to bylo potřeba.  

Dotazníky a rozhovory by se daly označit nejspíše za paralelní výzkumy, přestože 

analýza prvního dotazníkového šetření rozhovorům časově předcházela. Témata obou 

výzkumů byla velmi podobná, ale díky  různému přístupu odhalil každý z výzkumů jiná 

důležitá zjištění. Abych prohloubil informace z dotazníků, snažil jsem se využívat 

výhod, které osobní dotazování oproti papírovým dotazníkům přináší, jako je například, 

že „dotazovaný může samostatně navrhovat možné vztahy a souvislosti“ [Hendl 2005: 

166]. 

Dotazníky respondenti vyplňovali na samém začátku hry. Z toho důvodu byla témata 

zaměřená spíše na očekávání, důvody zapojení se do hry a podobně. Hodnocení hry bylo 

možné jen ve velmi omezené míře - hodnocení minulých ročníků hráči, kteří se hry 

zúčastnili už dříve. Rozhovory probíhaly během hry (téměř na jejím konci), mohly být 

tedy více zaměřeny na skutečné prožití hry na její hodnocení, aktuální pocity,  čerstvé 

zkušenosti hráčů, jejich herní strategie a podobná témata. Rozhovory tedy částečně 

navazovaly na zjištění získaná analýzou kvantitativního výzkumu, doplňovaly je a 

prohlubovaly, ale i produkovaly nová zajímavá témata a  umožnily pokládat ještě 

nezodpovězené otázky.  

Zkoumaná populace a přístup "do terénu" 

Zkoumanou populací mého výzkumu jsou hráči (účastníci) městské hry Mafie. Částečně 

se výzkum zabývá i organizátory této hry a dalšími aktéry, kteří jsou do ní zapojení. Ale 

vždy jenom do té míry, do jaké ovlivňují samotnou hru a mají vliv na hráče. Primárně je 

pro mě důležitý pohled na hráče a pohled na hru z jejich hlediska. Z tohoto důvodu se 

některých otázek, spojených s hrou, dotknu jen okrajově. Například se nebudu do 

hloubky zabývat motivací pro přípravu a organizaci takovýchto her, jen velmi stručně 

zmíním hierarchii mezi organizátory, vůbec se nebudu zabývat právním hlediskem 

takové organizace. Důvodem je moje přesvědčení, že tyto otázky neposkytují fakta, 

která by byla specifická konkrétně pro hru Mafie a že proto pro tuto práci nemají velký 

význam.  

Díky tomu, že hra Mafie je otevřená širokému okruhu zájemců, vstup do hry nebyl 

žádný problém. Protože můj zájem o tuto hru trvá už delší dobu, měl jsem možnost 
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"vstoupit do terénu" v několika různých rolích. Především jsem se účastnil Mafie jako 

(řadový) hráč. Tato role znamenala dobrou pozici pro pozorování a umožnila mi 

seznámit se se základními principy hry. Do dalšího ročníku této hry jsem vstupoval také 

jako účastník. Bylo mi ale zároveň umožněno alespoň částečně nahlédnou i do zákulisí 

této hry díky tomu, že jsem s organizátory spolupracoval na dotazníkovém výzkumu 

v rámci úvodního srazu. Poslední roli (další ročník hry) bych nazval jako roli 

výzkumníka, kterou jsem využil k provedení hloubkových rozhovorů.  

Časové zobecnění, vývoj hry 

Jak vyplývá i z předchozího textu, hrou Mafie se zabývám už delší dobu. Z mých 

zjištění vyplývá, že poslední tři ročníky hry, kterých se týká můj výzkum, se v 

základních principech příliš neliší. Dovolím si tedy určité časové zobecnění a budu hru 

popisovat jako takovou - nebudu rozlišovat mezi jednotlivými zkoumanými ročníky hry 

a nebudu se ani zabývat jejím vývojem. V některých případech (především u analýzy 

kvantitativních dat) budu ale z důvodu větší přehlednosti uvádět, v kterém roce byla data 

získána. 

3.3 Zúčastněné pozorování 

„Zúčastněné pozorování můžeme definovat jako dlouhodobé, systematické a reflexivní 

sledování probíhajících aktivit přímo ve zkoumaném terénu s cílem objevit a 

reprezentovat sociální život a proces.“ [Švaříček 2007: 143] 

Sběr dat 

Pozorování probíhalo především na společných akcích účastníků hry, tedy na úvodních 

srazech a závěrečných setkání po skončení hry (afterparty). Zaměřil jsem se nejen na 

jednání účastníků, ale i na další součásti celého "představení", jako je oblečení 

(kostýmy), způsob vystupování, hudba, místo setkání a podobně. Kromě oficiálního 

programu jsem věnoval pozornost i neoficiálním a neformálním aktivitám, které mezi 

účastníky spontánně vznikali, například jakým způsobem si hráči krátí dlouhý čas při 

čekání na registraci při úvodním srazu.  

Jako další zdroj informací mi posloužilo i mafiánské fórum. V mém případě mělo 

sledování dění na fóru velmi blízko k zúčastněnému pozorování, protože jsem tak měl 
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možnost alespoň zprostředkovaně sledovat i ty aktivity, ke kterým jsem neměl fyzický 

přístup. 

Analýza 

Poznámky a postřehy získané pozorováním jsem průběžně třídil a strukturoval. Takto 

získaný materiál byl cenným vodítkem pro výběr témat pro dotazník, ale i pro přípravu 

scénáře rozhovorů. Na základě poznámek z pozorování jsem si stanovil pracovní 

hypotézy, které jsem využil v dalších fázích výzkumu.  

Většina poznatků získaných na základě zúčastněného pozorování byla tedy "jen" 

vstupním materiálem k jiným metodám výzkumu. Některé závěry ale přispěly k 

pochopení fungování hry a jsou takto uvedeny v analýze hry.  

3.4 Dotazníkové šetření 

Kvantitativní část výzkumu realizovaná pomocí dotazníků tvoří jádro celého výzkumu. 

Sběr dat 

Výzkum proběhl v rámci úvodního srazu ke hře Mafie, kterého by se měli zúčastnit 

všichni hráči. Je samozřejmě možné zapojit se do hry i bez účasti na srazu, pokud se 

hráč z vážných důvodů nemůže zúčastnit a zajistí za sebe náhradu, která pro něj 

vyzvedne kartu jeho první "oběti".11 V roce 2009 se úvodního srazu zúčastnilo asi 275 

hráčů z celkového počtu 341 „mafiánů“ zapojených do hry. 

Všichni hráči dostali při prezenci, kterou museli před vstupem na místo srazu projít, 

papírový dotazník, který obsahoval 24 otázek, a byli požádáni o jeho vyplnění. Dotazník 

obsahoval kromě většiny uzavřených otázek i otázky otevřené a prostor pro vzkazy a 

vyjádření se ke hře. Celkem se vrátilo 264 kompletně vyplněných dotazníků, tedy 96% 

rozdaných dotazníků. Na vysoké návratnosti mělo zásluhu několik faktorů. Především 

měli hráči dostatek času na vyplňování v době, kdy čekali na dokončení prezence všech 

hráčů a na začátek oficiálního programu. Zadruhé, díky prezentaci dotazníků jako 

oficiální součásti hry podpořené organizátory akce bylo nejen možné zajistit, aby 

                                                 
11 Viz kapitola 2: O hře Mafie. 
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dotazník dostal každý účastník, ale přispělo to i k důvěryhodnosti výzkumu. Dalším 

faktorem byla přiměřená délka dotazníku (vyplnění netrvalo déle než 10-15 minut) a 

většinou jednoduše formulované uzavřené otázky. V neposlední řadě je dobré zmínit i 

ochotu a pozitivní přístup účastníků hry. 

Tímto způsobem jsem získal data od více než tří čtvrtin všech hráčů. Neúčast některých 

hráčů na srazu byla jedním z témat rozhovoru s organizátory hry. Podle jejich názoru a 

zkušeností je nepřítomnost části hráčů způsobena vážnými důvody. Pro nové hráče je 

totiž sraz důležitou událostí, kdy se mohou blíže seznámit s atmosférou hry, ujasnit si 

pravidla a mají prostor pro případné dotazy na organizátory. Pro zkušené hráče je sraz 

zajímavou společenskou událostí, kdy mají příležitost vidět se s lidmi, se kterými se 

seznámili při minulých ročnících hry. Hráči tedy nemají motivaci obcházet požadavek 

na účast na srazu. Na základě těchto argumentů usuzuji, že hráči, kteří z tohoto důvodu 

ve výzkumu chybí, nezpůsobují systematické vychýlení výsledků a že tedy data dobře 

vypovídají o všech hráčích Mafie. 

V roce 2010, při úvodním srazu 5. ročníku hry Mafie, byl proveden podobný výzkum s 

upraveným dotazníkem, který obsahoval 22 otázek. Většina otázek se shodovala s 

otázkami v původním dotazníku, některé byly upraveny a několik otázek bylo přidáno. 

V tomto případě se hry účastnilo 233 hráčů a  podařilo se získat 185 vyplněných 

dotazníků. 

Analýza 

Pro zpracování datových výstupů získaných z dotazníků byly použity statistický 

software SPSS a tabulkový procesor MS Excel. Syntaxe a výstupy z SPSS použité k 

zásadním analýzám, jsou součástí příloh. Základem analýzy dat je popisná statistika, 

třídění prvního a druhé stupně, dále jsem použil faktorovou analýzu. 

Data reprezentují účastníky hry Mafie a nemají ambice být statisticky zobecnitelná na 

jakoukoliv obecněji vymezenou populaci. Vzhledem k vysoké návratnosti a k faktu, že 

byli dotázáni téměř všichni (96%) hráči přítomní na srazu, můžeme tento výzkum chápat 

jako úplné zjišťování (census). V takovém případě nemá smysl používat testy statistické 

významnosti, které vypovídají právě o možnosti zobecnit závěry na širší populaci. 

Vzhledem k povaze celého výzkumu, který nemá za cíl testovat předem stanovené 

hypotézy, ale hledat nová fakta a souvislosti, nepoužívám v analýze ani standardní 



- 15 - 
 

nástroje k testování hypotéz. Analýza se zaměřuje spíše na věcnou interpretaci 

zjištěných rozdílů než na testování hladiny statistické významnosti.  

Při analýze budu primárně vycházet z dat z roku 2009. Výzkum z roku 2010 použiji ve 

většině případů jen pro srovnání nebo podpoření výsledků. V těch případech, kdy budu 

používat data z roku 2010, na to bude v textu výslovně upozorněno. 

3.5 Hloubkové rozhovory 

„Prostřednictvím hloubkového rozhovoru jsou tedy zkoumáni členové určitého 

prostředí, určité specifické sociální skupiny s cílem získat stejné pochopení jednání 

událostí, jakým disponují členové dané skupiny. Pomocí otevřených otázek může 

badatel porozumět pohledu jiných lidí, aniž by jejich pohled omezoval pomocí výběru 

položek v dotazníku.“ [Švaříček 2007: 159-160] 

Sběr dat 

Účastníky hry jsem oslovil s žádostí o poskytnutí rozhovoru v průběhu 5. ročníku hry 

Mafie (2010), téměř na konci herního období. K oslovení hráčů jsem využil mafiánské 

fórum, kam jsem umístil prosbu o poskytnutí kontaktu, abychom se mohli domluvit na 

čase a místě pro rozhovor. Na tuto žádost mi odpovědělo 12 hráčů, kteří mi o sobě 

zároveň většinou poskytli i základní informace (pohlaví, střední nebo vysoká škola, po 

kolikáté Mafii hraje a podobně). Na základě těchto charakteristik a také časových 

možností hráčů jsem vybral 7 lidí, se kterými jsem v průběhu následujících tří týdnů 

(tedy v dubnu 2010) provedl polostrukturované hloubkové rozhovory. Rozhovory byly 

nahrávány na diktafon.  

Díky způsobu oslovení přes fórum se mi podařilo kontaktovat především aktivní a 

zkušené hráče. Podařilo se mi ale pro rozhovor získat i účastníky, kteří se do Mafie 

zapojili poprvé a nepatřili k aktivním hráčům, a kteří mi proto mohli poskytnout pohled i 

za tuto skupinu. Mezi hráči, se kterými jsem provedl rozhovor, byli tedy zastoupení jak 

ti, pro které je Mafie téměř neznámá, tak i hráči, kteří se podílejí na organizaci celé hry. 

Tabulku se základními charakteristikami hráčů uvádím v příloze. 
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Témata rozhovorů do značné míry kopírovala témata dotazníku. Kromě toho jsem se 

snažil zjistit také hodnocení průběhu hry a naplnění původních očekávání. Rámcový 

scénář rozhovorů je také součástí příloh. 

Analýza 

Analýza nahrávek a poznámek z rozhovorů měla několik výstupů. Jednak je to 

prohloubení a upřesnění zjištění z dotazníku, které používám při interpretaci 

kvantitativních výsledků. Zadruhé jsou to autentické výpovědi hráčů, které jsou ve 

formě citací použity pro dokreslení a ilustraci předkládaných interpretací. V neposlední 

řadě analýza rozhovorů pomohla odhalit zcela nová zajímavá témata, která se v 

rozhovorech opakovala a která se mi nepodařilo identifikovat na základě ostatních 

výzkumných metod. Tato témata přispěla k dotvoření celkového obrazu hry a jsou 

popsána především v 5. kapitole, která analyzuje význam a způsob fungování celé hry. 
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4 Analýza: účastníci hry 

Analýzu dat z výzkumu jsem rozdělil do dvou kapitol. V této kapitole se zaměřím na 

účastníky hry Mafie, následující kapitola bude na zjištění o hráčích částečně navazovat a 

zaměří se na hru jako takovou. Popis hráčů je založen z velké části na kvantitativním 

výzkumu, opírá se především o data z dotazníkového šetření. 

4.1 Výzkumné otázky 

Ve výzkumu účastníků hry jsem se zaměřil na tři tematické okruhy, které měly za cíl 

odpovědět na tři základní otázky. Podle těchto okruhů jsem strukturoval i analýzu 

získaných dat. Odpovědi na tyto otázky poslouží pro vytvoření základní charakteristiky 

hráčů Mafie. Následně budu hledat další souvislosti napříč těmito okruhy, abych získal 

kompletní obraz účastníků hry. 

První otázka by se dala formulovat jako "Kdo jsou účastníci Mafie?". Tuto základní 

otázku, která má za cíl charakterizovat hráče, jsem rozdělil ještě na dvě podotázky. 

Zaprvé bych se rád zaměřil na sociodemografické znaky hráčů, abych mohl upřesnit, 

jaká část populace je předmětem našeho zájmu. Zadruhé jsem se zaměřil na zájmy a 

způsoby trávení volného času účastníků. Na toto téma jsem se soustředil na základě 

předpokladu, že účast ve hře Mafie bude jako zájmová volnočasová aktivita 

korespondovat s jinými zájmy respondentů. Vzhledem k tomu, že hra do určité míry 

vyplňuje volný čas účastníka, má smysl ptát se, jak je hráč zvyklý tento volný čas 

využívat a jaké aktivity je ochotný hře "obětovat". Do této části jsem zařadil i otázky na 

zkušenosti respondentů s dalšími hrami podobnými Mafii.  

Druhý tematický okruh se zabývá otázkou "Proč se zapojili?". Hledá tedy motivaci, 

která vedla hráče k účasti v této hře.  V této části bych rád zjistil, co účastníky na hře 

přitahuje, čím je pro ně zajímavá. Také jsem zjišťoval jejich očekávání i přístup ke hře - 

především kolik času jsou ochotní hraní obětovat. Protože motivace pro zapojení do této 

hry není podle mého názoru jednoznačná, slibuji si od této analýzy rozdělení hráčů na 

různé skupiny na základě jejich očekávání a přístupu ke hře. 

Konečně poslední otázka zní "Jak se o hře dozvěděli?". V této části bych rád odkryl 

informační kanály, kterými se šíří povědomí o hře. Předmětem analýzy bude zjistit 



- 18 - 
 

způsob pozvání, na základě kterého se hráči do hry zapojují. Také sem patří informace o 

tom, do jaké míry se hráči mezi sebou znají a kolik účastníků tvoří "jádro", které se 

účastní opakovaně. 

Na základě těchto jednoduchých otázek "Kdo?", "Proč?" a "Jak?" bych se chtěl pokusit 

sestavit celkový obraz o účastnících hry a v další kapitole také popsat smysl a fungování 

hry Mafie. 

4.2 Kdo jsou účastníci Mafie? 

Tato podkapitola se zabývá charakteristickými rysy účastníků hry Mafie. Nejprve se 

zaměřím na základní sociodemografické znaky hráčů a v další části především na jejich 

zájmy a způsob trávení volného času.  

Sociodemografická charakteristika 

Většina účastníků hry Mafie je z řad studentů (89%), někteří z nich ale zároveň i pracují 

alespoň na poloviční úvazek (13% studentů). Pokud bychom uvažovali jenom studenty, 

hráči se poměrně rovnoměrně dělí na studenty středních a vysokých škol. V roce 2009 

byli středoškoláci v mírné převaze (59%), v roce 2010 byly obě skupiny téměř 

vyrovnané (52% SŠ). Rozdělení na studenty středních a vysokých škol se ukázalo být 

poměrně zajímavé, protože tyto skupiny jsou v některých ohledech odlišné v přístupu ke 

hře. Hranice mezi střední a vysokou školou je také myslím dobrým předělem při 

posuzování vlivu věku hráčů. S toho důvodu v dalších analýzách nebudu dávat do 

souvislostí s ostatními proměnnými věk hráčů, ale nahradím ho právě jednodušším a 

přehlednějším rozdělením na studenty středních a vysokých škol.  

Otázka na konkrétní školu nebo fakultu, kterou hráč studuje, ukázala, že účastníci jsou z 

velkého počtu různých škol a oborů. 65% studentů středních škol uvedlo takovou školu, 

která mezi „mafiány“ byla zastoupena méně než čtyřmi hráči. Ani na ostatních školách 

se nesešlo více než 6 hráčů. Nejčastěji účastníci studovali pražská gymnázia, ale 

zastoupeny byly i některé odborné střední školy. U studentů vysokých školy byla situace 

podobná. Ani zde nebyla žádná výrazně dominující škola nebo fakulta. V případě 

vysokých škol ale nelze o oblíbenosti Mafie na různých školách a fakultách přesně 

vypovídat i z toho důvodu, že odpovědi účastníků byly v tomto případě často neúplné (v 
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některých případech uvedli jen školu, ne fakultu; jindy zase pouze název oboru, který je 

vyučován na více fakultách a podobně). Také bychom museli vzít v úvahu počty 

studentů jednotlivých fakult, abychom mohli počty hráčů jimi standardizovat. Spokojme 

se tedy s konstatováním, že do Mafie se zapojili studenti z mnoha různě zaměřených 

fakult a oborů a že tedy hra není výsadou pouze u některé části vysokoškoláků. 

Muži (56%) mírně převažují nad ženami (44%). Zde může být užitečné na základě 

třídění druhého stupně uvést rozdíl mezi studenty středních a vysokých škol. Zatímco 

mezi studenty středních škol jsou obě pohlaví zastoupena přibližně rovnoměrně, mezi 

studenty vysokých škol je mužů výrazně více - na jednu ženu připadají téměř dva muži. 

Z hlediska podrobnější analýzy se ukázalo jako užitečné vytvořit na základě 

proměnných určujících pohlaví a studenty středních a vysokých škol čtyři kategorie 

hráčů vzniklé kombinací těchto dvou znaků. Nejvýraznější odlišnosti (především 

v přístupu ke hře) se ukázaly mezi skupinou mužů-vysokoškoláků a žen-středoškolaček. 

Mafie se v roce 2009 účastnili hráči ve věku od 13 do 32 let. Věkový průměr byl 19,3 a 

medián 19 let. Nejvíce hráčů bylo ve věku 16 let (modus), s přibývajícím věkem počet 

hráčů postupně klesal. Rozložení hráčů podle věku ilustruje graf 4.1. Věkový průměr 

hráčů Mafie 2010 se v porovnání s minulým ročníkem mírně zvýšil (19,8). Tento 

věkový posun je možné vysvětlit jednak tím, že v roce 2010 byla nově zavedena spodní 

hranice pro účast v Mafii (až po ukončení základní školy), ale i stárnutím hráčů tvořících 

"stabilní jádro" hry. Rozložení hráčů v roce 2010 ilustruje graf 4.2. 
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Graf 4.1: Věkové složení hráčů Mafie 2009. Graf vyjadřuje procenta hráčů v daném věku. (N=253) 
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Graf 4.2: Věkové složení hráčů Mafie 2010. Graf vyjadřuje procenta hráčů v daném věku. (N=177) 

Srovnání výsledků z výzkumů provedených v roce 2009 a 2010 neukázalo žádné 

výrazné změny. Většina významnějších odlišností je uvedena v předchozím textu. Lze 

tedy konstatovat, že sociodemografické charakteristiky hráčů Mafie jsou poměrně 

neměnné. 

Zájmy a volný čas 

Nejdříve bych se rád soustředil na zkušenosti respondentů s hrou Mafie a dalšími 

podobnými hrami. 68% hráčů Mafie 2009 uvedlo, že se hry účastní poprvé. Těch, kteří 

se zapojili podruhé, bylo 20%, potřetí hrálo 10% respondentů. Na základě těchto údajů 

jsem hráče rozdělil na "nováčky" (účastní se poprvé) a na "zkušené hráče" (už se zapojili 

někdy v minulosti). Zkušení hráči tedy tvoří necelou třetinu všech účastníků Mafie 2009. 

Do pátého ročníku v roce 2010 se zapojilo 37% zkušených hráčů.  Téměř čtvrtina (23%) 

všech hráčů se zapojila i do nějaké další hry (kromě Mafie) organizované skupinou 

Podsvětí.cz (nejčastěji do Famiglie).12 

Otázkám směřujícím na způsoby trávení volného času předcházela v dotazníku otázka, 

která zjišťovala vnímání svého volného času respondenty. V zadání této otázky nebyl 

pojem "volný čas" nijak definován a výsledky samozřejmě nemohou vypovídat o tom, 

                                                 
12 Famiglie je jedna z propracovanějších her pořádaných skupinou Podsvětí, viz. podkapitola 2.5: Podobné 

hry. 
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kolik volného času respondenti ve skutečnosti mají. Cílem této otázky bylo zjistit, do 

jaké míry hráči vnímají své možnosti nakládat se svým časem a jak se cítí být vytíženi. 

Necelá polovina respondentů si myslí, že má volného času dostatek (7% má "až moc" 

volného času; 39% má čas na všechno, co chce dělat). Naproti tomu asi čtvrtina hráčů 

uvádí, že nemá dost volného času na to, co by rádi dělali (3% žádný volný čas; 23% 

nestíhá všechno, co by chtěl). Zbylých 28% účastníků uvádí, že nemá skoro žádný volný 

čas, protože si vždy dokážou najít nějakou činnost. 

Minimální počet hráčů, kteří mají tolik volného času, že se někdy i nudí, koresponduje s 

pohledem zkušených hráčů na ostatní účastníky Mafie. V rozhovorech se respondenti 

shodli na tom, že jen málokdo se do Mafie zapojí proto, že se nudí a nemá, co by dělal. 

A: "Myslím si, že to hrajou hodně aktivní lidi, co mají spoustu zájmů a aktivit. Ne nějací 

flákači, kteří by chtěli jenom zabít čas..." 

Z analýzy dalších otázek, ale i z informací získaných hloubkovými rozhovory, vyplývá, 

že hráči Mafie jsou většinou poměrně aktivní. Alespoň jedné zájmové aktivitě se věnuje 

84% hráčů Mafie. Zajímavé také je, že téměř třetina respondentů se podílí na vedení 

nějakého zájmového kroužku. Je dobré také připomenout, že část studentů zároveň 

pracuje alespoň na poloviční úvazek. Respondenti jsou nejčastěji členy nějakého 

sportovního oddílu, výtvarného, hudebního nebo dramatického kroužku. Více než 

čtvrtina z nich je členem nějakého oddílu skautského typu, kde jsou většinou zapojeni 

jako vedoucí.  

Konkrétní činnosti a způsoby trávení volného času byly zjišťovány na základě baterie 

položek, ve které byly uvedeny různé činnosti, a respondenti vybírali na pěti stupňové 

škále, kolik času dané činnosti věnují. Obecně věnují respondenti nejvíce času svým 

zájmovým aktivitám, ale stejný čas stráví také na Internetu. Relativně nejméně času 

naopak tráví u televize, počítačovými hrami a závodním sportováním. Úplný výčet 

všech možností je uveden v grafu 4.3.  
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Graf 4.3: Respondenti vyjadřovali množství času, který běžně tráví danou činností, na škále od 1 do 5, kde 
1=nejméně času a 5=nejvíce času. Hodnoty v grafu vyjadřují průměrné hodnocení všech respondentů. 
(N=264) 

Hráči byli rozděleni do několika skupin podle způsobu trávení volného času. K tomu 

byla využita faktorová analýza. Vstupem do analýzy byla baterie třinácti výroků, které 

byly respondenty hodnoceny na pětibodové škále. Škála byla překódována tak, aby kód 

1 vyjadřoval nejméně času a kód 5 nejvíce času, který respondenti danou činností tráví. 

V analýze byla použita metoda hlavních komponent a pro dosažení snazší interpretace 

vzniklých faktorů jsem použil ortogonální rotaci Varimax, která "minimalizuje počet 

proměnných, jež mají vysoké zátěže s každým společným faktorem" [Hendl 2006: 477]. 

Faktorová analýza vyhodnotila 5 faktorů, které mají hodnotu vlastního čísla větší než 1. 

Pátý faktor ale zastupoval pouze dvě méně důležité proměnné a byl proto těžko 

interpretovatelný. Z toho důvodu jsem se rozhodl ponechat v analýze pouze 4 faktory. 

Tyto čtyři faktory vysvětlují dohromady 52% variability. Pro všechny respondenty jsem 

nechal regresní metodou spočítat faktorové skóry.  

Pomocí faktorové analýzy byly identifikovány tyto faktory vyjadřující způsob trávení 

volného času respondentů. 

1. faktor jsem nazval pasivní a je sycen především činnostmi jako je sledování televize, 

počítačové hry, Internet, ale i deskové a šifrovací hry. 

2. faktor - aktivní - zahrnuje závodní nebo rekreační sportování, zájmové činnosti a 

šifrovací hry. 
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3. faktor jsem pojmenoval společenský a souvisí především s trávením času v hospodě, 

čajovně nebo hudbou. Zároveň sem ale patří i brigády. 

4. faktor, který odpovídá hlavně proměnným četba a studium, jsem nazval student. 

Na základě takto vzniklého rozlišení činností jsem respondenty rozdělil do čtyř skupin. 

Respondent byl zařazen do skupiny odpovídající faktorovému skóru s nejvyšší 

hodnotou. Tímto způsobem byli všichni hráči zařazeni do čtyř přibližně stejně 

zastoupených kategorií, které mohou být dále popsány a dány do souvislostí s ostatními 

charakteristikami hráčů. 

Shrnutí 

Účastníci Mafie jsou většinou studenti středních a vysokých škol. Zapojili se studenti 

z velkého počtu středních škol (odborných i gymnázií) i z různých fakult pražských 

vysokých škol. Nejvíce hráčů bylo ve věku 16 let, s přibývajícím věkem počet účastníků 

postupně klesal. Z hlediska pohlaví jsou síly téměř vyrovnané, muži jen mírně převažují 

nad ženami.  

Přibližně dvě třetiny všech hráčů Mafie tvoří nováčci – tedy ti, kteří se zapojili poprvé. 

Data z dotazníků podporují závěry z rozhovorů o tom, že hráči Mafie tráví svůj volný 

čas většinou velmi aktivně. 84% z nich je zapojeno alespoň do jedné zájmové aktivity. 

Zájmy hráčů jsou ale docela různorodé, nespojuje je nějaká společná zájmová aktivita. 

E: „Spojuje je jenom to, že nemaj strach do něčeho takovýho jít.“  Relativně hodně 

hráčů je také zapojeno do vedení nějakého zájmového kroužku, nejčastěji oddílu 

skautského typu. D: „Všichni něco dělaj, jsou to hodně aktivní lidi. Jsou to lidi, který 

jsou zvyklí něco organizovat, nebo se na něčem podílet.“ 

Na základě výstupů z faktorové analýzy baterie způsobů trávení volného času, byli 

respondenti přiděleni do 4 kategorií – pasivní (televize, počítačové hry), aktivní 

(sportování, zájmové aktivity), společenský (hospody, čajovny) a student (studium, 

četba). 
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4.3 Proč se zapojili do hry? 

Motivace pro zapojení a očekávání 

Otázka, která zjišťovala, jaké důvody vedly hráče k zapojení se do hry, byla zařazena v 

té části dotazníku, na kterou odpovídali nováčci a zkušení hráči zvlášť. Otázky pro obě 

skupiny byly trochu odlišné, protože  některé motivace (například vidět se s přáteli z 

minulého ročníku) mají smysl jen pro zkušené hráče, zatímco jiné (například zvědavost) 

jen pro nováčky.  

Motivace zkušených hráčů 

V roce 2009 byla otázka pro zkušené hráče formulovaná tak, že mohli vybrat více 

možností. Nejčastěji  hráči uváděli, že se zapojili kvůli dobrým zkušenostem z minulých 

ročníků (88%). Na pomyslném druhém místě (29%) byl důvod, že chtějí poznat nové 

mafiány, a čtvrtina hráčů se zapojila proto, aby se měli možnost vidět s lidmi, se kterými 

se poznali minule. V roce 2010 byla otázka formulována tak, že hráči mohli vybrat 

jenom jeden nejdůležitější důvod. Pro většinu hráčů je tímto důvodem samotná hra - 

41% se těší na pátrání a lov své oběti, 27% si chce zahrát víc než minulý rok, kdy 

vypadli příliš brzo. Vidět se se známými hráči je důvodem pro 18% respondentů a 

poznat nové mafiány pro 8% zkušených hráčů. Uvedené údaje shrnuje tabulka 4.1.  

A  B 

Minule to bylo dobré, bavilo mě 
to. 88 %  Pátrání po oběti a lov 41 % 

Chci poznat nové mafiány. 29 %  
Minule jsem vypadl(a) moc brzo, 
letos si chci víc zahrát. 27 % 

Chci se vidět s lidmi, které jsem 
poznal(a) minule. 25 %  

Chci se vidět s lidmi, které jsem 
poznal(a) minule. 18 % 

Minule jsem vypadl(a) moc brzo. 22 %  Chci poznat nové mafiány. 8 % 

Stejně nemám co dělat, tak proč 
ne. 12 %  Jiný důvod. 6 % 

Kamarádi mě přemluvili, ať jdu do 
toho s nimi.  6 %    

Tabulka 4.1: Důvody zkušených hráčů, proč se zapojili do Mafie. A: Rok 2009, respondenti mohli vybrat 
více možností.(N=84) B: Rok 2010, respondenti měli vybrat jen jeden nejdůležitější důvod.(N=63) 
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Tyto údaje dobře doplňují informace z provedených rozhovorů. Někteří ze zkušených 

hráčů, se kterými jsem provedl rozhovor, se zapojili hlavně kvůli samotné hře. Uvedli, 

že mají dost jiných příležitostí vidět se s hráči z minulých ročníků, ale že hra je pořád 

baví a je to velmi speciální akce, kterou si většina "starých známých" také nenechá ujít. 

Jiní hráči naopak uváděli, že Mafie je pro ně spíš příležitostí obnovit kontakty s těmi 

hráči, se kterými se nemají příležitost jindy vidět. E: "Letos jsem se spíš zapojil kvůli 

nějaký obnově těch kontaktů. Letos spíš než kvůli tý hře už jako kvůli lidem."  

Na základě těchto informací jsem vytvořil novou proměnou, ve které jsem hráče rozdělil 

do dvou kategorií. První kategorii tvoří ti, pro které je důležitější samotná hra (asi tři 

čtvrtiny zkušených hráčů). Do druhé kategorie jsem zařadil ty hráče, kteří se účastní 

hlavně kvůli lidem, ať už chtějí poznat nové spoluhráče nebo se vidět s těmi známými. 

Toto zjednodušení motivace hráčů na "lidi" a "hru" používám v dalších analýzách. 

Motivace nováčků 

Důvody zapojení se do Mafie u nováčků zjišťovaly otázky dvě. V první otázce mohli 

respondenti vybrat více možností. Většina nováčků (85%) uvedla, že je hra zaujala, a tak 

si jí chtějí vyzkoušet na vlastní kůži. 27% respondentů chce poznat nové lidi a 23% se 

přihlásilo, protože se přihlásili kamarádi. V druhé otázce měli hráči určit jeden 

nejdůležitější důvod, který je vedl k zapojení se do hry. Tři čtvrtiny účastníků se těší na 

hru samotnou, 23% nováčků se těší spíše na setkání s ostatními mafiány F: "Mám ráda 

stolní hry a jsem taková dobrodružná povaha. Ráda si hraju, tak mi to přišlo jako 

zajímavá hra. Chtěla jsem zkusit být zapojená do takové hry. Nebylo to tím, že bych 

třeba chtěla poznat ty lidi - to ne..." Výsledky shrnuje tabulka 4.2. Data z roku 2010 se s 

těmito zjištěními poměrně přesně shodují. 
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A  B 

Hra Mafie mě zaujala – chci ji 
zkusit na vlastní kůži. 85 %  

Těším se na pátrání po své oběti 
a lov.  49 % 

Chci poznat nové lidi. 27 %  
Zaujalo mě, že mi neustále někdo 
půjde po krku.  27 % 

Přihlásil(a) jsem se, protože se 
přihlásili i kamarádi. 23 %  

Těším se na setkání s ostatními 
mafiány a sdílení zážitků.  23 % 

Mám dobré zkušenosti 
s podobnými hrami. 17 %  Něco jiného.  1 % 

Tabulka 4.2: Důvody nováčků pro zapojení se do hry Mafie. A: respondenti mohli vybrat více 
možností.(N=180)  B: respondenti měli vybrat jeden důvod, který je pro ně nejdůležitější.(N=148) 

Podobně jako v případě zkušených hráčů, i zde jsem si na základě těchto otázek vytvořil 

proměnnou, která rozděluje hráče podle motivace k zapojení se do hry na "lidi" a "hru". 

Zajímavé je, že poměr těchto dvou kategorií je u zkušených i u nováčků přibližně stejný 

- hráčů, kteří se účastní především kvůli kontaktům s dalšími lidmi, je přibližně čtvrtina.  

Očekávání od hry 

V roce 2010 byla do dotazníku zařazena otázka na očekávání, která mají účastníci od 

hry. V tomto případě lze hráče rozdělili do tří skupin. První část hráčů (35%) si od hry 

slibuje především zpestření běžného života. Druhá skupina (30%) pak spíše očekává 

zábavu a legraci a třetí skupina hráčů (28%) čeká napětí a dobrodružství. Zajímavá může 

být informace, že možnost "vyplnění volného času" vybralo jen minimum dotázaných 

(3%). 

Přístup ke hře 

Míru aktivního přístupu mafiánů ke hře jsem zjišťoval otázkou na čas, který účastník 

plánuje hře věnovat a jestli se hře bude věnovat "jenom" ve volných chvílích nebo jí 

podřídí svoje další aktivity. Hráče je z tohoto pohledu možné rozdělit téměř přesně na 

dvě poloviny. 48% hráčů uvedlo, že hře věnují nějaký čas, ale ostatní aktivity budou mít 

přednost.13  52% hráčů bylo na úvodním srazu odhodláno věnovat hře co nejvíce času to 

                                                 
13 45% "Nějaký čas tomu věnuju, ale ostatní aktivity mají přednost", 3% Jedině když mi zbude volná 

chvíle". 
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půjde (7% jich dokonce uvedlo, že hře věnují všechen svůj volný čas). Pro další třídění 

jsem využil takto vzniklého rozdělení na dvě části a použil jsem proměnnou 

zjednodušenou na tyto dvě kategorie. Nikdo z hráčů nevybral možnost, že hře nevěnuje 

skoro žádný čas. 

Zkušení hráči byli spíše než nováčci připraveni podřídit hře své další aktivity, což může 

být známka rozdílného přístupu ke hře u těchto dvou skupin. To, že se zapojili do hry už 

po několikáté, svědčí o nadšení těchto účastníků pro hru, a proto jsou ochotni věnovat jí 

více času. Zároveň také mají více zkušeností a vědí, že zážitky ze hry jsou na množství 

času, který do ní hráč vloží, přímo závislé. B: "Co do toho dáš, to si odneseš. Když 

nebudeš lovit, nezažiješ skvělé zážitky při lovu." Jiným důvodem zkušených hráčů může 

být odhodlání překonat své dřívější výkony a hru si užít ještě víc než její minulé ročníky. 

D: „Když jsem věděl, že začíná Mafie, tak jsem všechno zrušil a říkal jsem, teď do toho 

jdu a všechny je pomlátím. Takže byl jsem tomu ochoten věnovat v podstatě 80% svýho 

času.“  

Množství času, které jsou hráči ochotní hře věnovat, samozřejmě nezávisí pouze na 

přístupu hráče ke hře, ale i na množství jeho dalších aktivit a vnímání volného času.14 Je 

logické, že s přibývajícím počtem zájmových aktivit klesá množství času, které jsou 

hráči schopni a ochotni hře věnovat. Více času jsou také odhodláni věnovat Mafii ti, 

kteří si myslí, že mají volného času dostatek. 

Shrnutí 

Pro přibližně tři čtvrtiny hráčů je motivací pro zapojení se do Mafie hra samotná, 

zbývající čtvrtina se do hry zapojila spíše kvůli kontaktům s dalšími lidmi - se známými 

z předchozích her, s novými hráči nebo s kamarády, kteří se do hry také zapojili.  

Z hlediska množství času, který ochotní pro hru obětovat, se hráči dělí na dvě poloviny. 

Jedni jsou ochotní hře podřídit své další aktivity, pro druhé mají jejich běžné aktivity 

přednost. Množství času, které jsou hráči odhodláni hře věnovat, záleží jednak na jejich 

přístupu ke hře a zkušenostech s ní (zkušení hráči jsou spíše připraveni podřídit hře své 

                                                 
14 viz 4.2, oddíl „Zájmy a volný čas“. 
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ostatní aktivity), ale i na množství volného času a zájmových aktivit, kterým se účastníci 

věnují.  

4.4 Informační kanály 

Z popisu účastníků hry Mafie a jejich zájmů v kapitole 4.2 vyplynulo, že hráči 

navštěvují různé střední i vysoké školy i různé zájmové aktivity. Otázky, na kterou budu 

hledat odpověď v této kapitole, zní: Jakými informačními kanály se šíří povědomí o hře 

Mafie? Jak je možné, že se do hry zapojí mladí lidé z tolika škol, kteří se navzájem 

neznají? Jaká forma pozvání do hry je „nejúčinnější“? 

Kolik dalších hráčů znají? 

Nejdříve bych se rád zaměřil na to, jak dobře se hráči mezi sebou znají. Z otázky na 

počet dalších hráčů, které účastník zná, vyplynulo15, že více než polovina (54%) hráčů 

zná pět nebo méně svých spoluhráčů, 16% nezná dokonce nikoho. Nejčastěji hráči znají 

někoho dalšího ze školy nebo z práce (63%), podstatně méně je těch, kteří znají další 

hráče z nějakého zájmového kroužku (34%). 26% hráčů zná někoho z minulých ročníků 

Mafie.  

                                                 
15 Celkový počet dalších hráčů, které respondent zná, vznikl součtem známých v jednotlivých kategoriích 

(ze školy, ze zájmové aktivity, z minulých ročníků apod.). Původní kategorie se ale navzájem 

nevylučovali, takže celkový součet tím může být zkreslený (někdo mohl být započítán dvakrát). Údaje o 

počtu známých hráčů je tedy potřeba považovat pouze za přibližné a mít na paměti, že mohou být 

nadhodnocené. 
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Graf 4.4: Graf vyjadřuje procenta respondentů, kteří znají alespoň jednoho dalšího hráče z dané oblasti. 
(N=264) 

V této otázce je logicky rozdíl mezi novými hráči a mezi hráči zkušenými, kteří se do 

určité míry znají mezi sebou navzájem z minulých her a s nimi spojených akcí. E: "Letos 

už jsem znal hodně hráčů. Dost jsme se poznali na loňský Famiglii, a taky pak byly různý 

další akce, výlety a tak." 68% nováčků zná maximálně 5 dalších hráčů, zatímco tři 

čtvrtiny zkušených znají 6 nebo více dalších účastníků Mafie (většinou z minulých her 

Mafie). Studenti vysokých škol se častěji vydávají mezi Mafii na vlastní pěst (neznají 

žádného dalšího hráče), zatímco středoškoláci se většinou zapojují spolu se svými 

spolužáky.  F (studentka Vš, nováček): "Mě pozvala kamarádka, ale ani jsem nevěděla, 

jestli ona nakonec bude hrát. Takže jsem tam šla a nikoho jsem neznala." 

Zdroje informací o hře 

Druhá skupina otázek, na kterou se v této kapitole zaměřím, se týkala toho, jak se 

respondent o hře dověděl nebo jakým způsobem byl pozván. Otázka "Jak ses (letos) 

dozvěděl(a) o Mafii?16" vypovídá především o tom, jaké zdroje informací o hře byly pro 

respondenta důležité. I zde je na místě posuzovat zásadní zdroje informací zvlášť pro 

nováčky a pro zkušené hráče. Nováčci se o Mafii dozvěděli nejčastěji díky osobnímu 

pozvání (ve škole 23%, jinde 32%), téměř 20% jich také dostalo e-mailové pozvání od 

někoho z kamarádů. Většina zkušených hráčů (68%) se zapojila, protože dostala 

informační e-mail od organizátorů. Zkušení hráči odpovídali ještě na otázku, jak se o hře 

                                                 
16 Respondenti mohli vybrat víc možností. 
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dozvěděli poprvé. V tomto případě odpovídala naprostá většina respondentů, že byli 

někým osobně pozváni. 

Většina nových hráčů sice označila za zdroj informací o Mafii nějakou formu osobního 

pozvání, neosobní propagace hry může mít ale také na nové hráče velký vliv. Zajímavý 

příklad, jak se tyto formy mohou doplňovat, popsal jeden z dotazovaných hráčů. D: "Já 

jsem o tom slyšel od kamaráda, takže jsem věděl, o co jde. Ale pak jsem se zapojil díky 

tomu, že jsem si všimnul plakátu. Lidi o tom vědí, protože někdo z jejich kamarádů to 

hraje, ale už se nemůžou zapojit. A za rok si na to vzpomenou díky tomu, že někde vidí 

plakát nebo banner."  

Propagace hry 

Poslední okruh otázek, na který se v této části zaměřím, se zabývá přístupem hráčů k 

propagaci hry a zvaní dalších účastníků. Tři čtvrtiny respondentů přizvaly k hraní Mafie 

ještě někoho dalšího. Více než polovina z těch, kteří někoho pozvali, uvedla, že se 

alespoň jeden další hráč na základě jejich pozvání opravdu do hry zapojil. Jiné formy 

propagace než osobního pozvání využívají hráči podstatně méně často. 65% respondentů 

uvedlo, že neumístili nikde žádnou formu pozvánky na Mafii. Ti, kteří hru takto 

propagovali, umístili nejčastěji pozvání na Spolužáky, Facebook nebo jiný komunitní 

server (15%) nebo vyvěsili plakát (13%). 

Stejně jako v otázkách znalosti dalších hráčů a informacích o hře, i zde lze předpokládat, 

že se bude lišit přístup k propagaci hry u těch, kteří s ní už mají zkušenosti, a u 

respondentů, kteří se do hry zapojují poprvé. Osobně někoho dalšího pozvalo 90% 

zkušených hráčů a 70% nováčků. Pozvánku umístila téměř polovina zkušených (46%) a 

27% nových hráčů (častěji studenti SŠ). Muži obecně častěji využívají neosobních forem 

propagace, zatímco ženy zvou spíše osobně.  

Výsledky výzkumu z roku 2010 se s uvedenými závěry shodují. Zde byla navíc ještě 

umístěna otázka, koho a jakým způsobem respondenti do hry pozvali. 70% jich 

odpovědělo, že pozvali někoho ze školy, 31% pozvalo někoho ze zájmové aktivity. 

Většina těchto pozvání proběhla osobně (79%), dále hráči zvali přes Facebook (23%) 

nebo přes Icq, chat a podobně.  
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Shrnutí 

Noví hráči se mezi sebou téměř vůbec neznají, 68% jich zná maximálně pět dalších 

hráčů. Někteří se zapojí, aniž by znali někoho dalšího (zejména muži, studenti VŠ), jiní 

se do hry přihlásí spolu s několika kamarády (spíše ženy, studenti SŠ). Zkušení hráči se 

mezi sebou do značné míry znají, tři čtvrtiny z nich zná alespoň 6 dalších hráčů.  

Zásadní význam v šíření hry hraje osobní pozvání. Další propagační materiály (plakáty, 

bannery na Internetu apod.) mohou ale také mít důležitý význam tím, že upozorní 

potencionální zájemce na začátek nové hry. Tři čtvrtiny hráčů někoho dalšího pozvaly 

k hraní. Neosobní formy propagace hry využívali výrazně častěji zkušení hráči. To 

odpovídá zjištění, které vyplynulo z  rozhovorů s hráči. Zkušení a nováčci mají pro zvaní 

dalších lidí často odlišnou motivaci. Zkušení hráči hru propagují proto, aby se zapojili 

noví účastníci a hra mohla dál dobře fungovat. Nováčci častěji zvou své kamarády 

z toho důvodu, že nechtějí do Mafie jít sami.   

V rozhovorech hráči potvrdili to, že nejčastěji někoho znají a zároveň nejspíše někoho 

pozvou ve třídě. Hra totiž kromě zájmu nemá na účastníky žádné zvláštní nároky, a tak 

je přirozené zvát lidi z nejbližšího kolektivu – spolužáky.  D: "Přinesl jsem to do třídy a 

řekl jsem, je to báječná hra - budem se zabíjet. Třída plná programátorů - jo, do toho 

jdeme." 

4.5 Typologie hráčů 

Hráči se dají podle různých hledisek rozdělit do několika skupin, které se v určitém 

ohledu od sebe liší. Já se zaměřím na tři z těchto hledisek a pokusím se charakterizovat 

dané skupiny hráčů. Nejdříve se budu zabývat rozdíly mezi zkušenými hráči a nováčky, 

potom rozdělím hráče podle základních sociodemografických znaků (věk a pohlaví), 

dále podle způsobu trávení volného času. 

Zkušení hráči vs. nováčci 

Skupina zkušených hráčů a nováčků se od sebe nemusí lišit na první pohled, nicméně 

v otázce přístupu ke hře mají hráči různou výchozí pozici, a tak zde lze očekávat i další 

rozdíly. Na odlišnosti obou skupin jsem už několikrát upozornil i v předchozích 
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podkapitolách, takže na tomto místě je spíše jen shrnu. Jako nováčci byli označeni ti 

hráči, kteří se hry Mafie účastnili poprvé. V obou sledovaných ročnících tvořili tito hráči 

vždy asi dvě třetiny všech účastníků. 

Z hlediska věku ani pohlaví nejsou rozdíly mezi oběma skupinami nijak výrazné, i když 

mezi zkušenými hráči muži (64%) jasně převažují nad ženami, zatímco ve skupině 

nováčků je tento poměr téměř vyrovnaný. Ve způsobech trávení volného času se zkušení 

hráči od nováčků také významně neliší. 

Účastníci, kteří už mají s Mafií zkušenosti, jsou ovšem ochotní věnovat hře více času 

než nováčci a zapojují se také častěji do dalších podobných her. Znají poměrně dost 

hráčů z minulých ročníků Mafie nebo z jiných her, a tak je zde větší poměr těch, pro 

které jsou motivací ke hře spíše kontakty s dalšími hráči než hra samotná.  Zkušení hráči 

také častěji zvou další k zapojení se do hry a více hru propagují pomocí různých 

pozvánek a plakátů. Jak už bylo řečeno, jejich motivace pro propagaci hry může být 

odlišná od motivace nováčků – cílem je oslovit další neznámé zájemce, aby hra mohla 

dále fungovat.17 

Pohlaví a věk 

Jiným přístupem k rozdělení hráčů je hledisko pohlaví a věku. Jak jsem popsal v oddíle 

„Sociodemografická charakteristika“, jako nejvýhodnější se ukázalo vytvořit 

proměnnou, která rozděluje hráče do čtyř kategorií, které reprezentují kombinace znaků 

pohlaví a vysoká vs. střední škola. Ženy-středoškolačky tvoří asi 30% všech 

respondentů, dalších 30% tvoří muži-středoškoláci. Mužů-vysokoškoláků je 26%, 

relativně nejméně početná je skupina žen-vysokoškolaček, kterých je 14% ze všech 

hráčů. Obecně jsem největší rozdíly zaznamenal mezi skupinou žen-středoškolaček a 

mužů-vysokoškoláků, popíši tedy především tyto dvě kategorie. 

Kategorie mužů-vysokoškoláků je charakteristická spíše odtažitým přístupem ke hře. 

Tito hráči se častěji zapojili na základě neosobní formy pozvání a je mezi nimi také 

méně těch, kteří pozvali někoho dalšího. Muži-vysokoškoláci častěji uvádějí, že mají 

spíše málo volného času a do hry se plánovali zapojit, jen když jim zbude čas. Pro 
                                                 
17 Princip hry, který je do značné míry založen na anonymitě hráčů, je podrobněji popsán v podkapitole 

5.2, v části nazvané „Mafie jako městská hra“. 
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studenty vysokých škol obecně platí, že chápou hru spíše jako zpestření jejich běžného 

života a nejsou tolik ochotní přizpůsobit jí své pravidelné aktivity. 

 Naproti tomu ženy-středoškolačky se zapojily nejvíce díky osobnímu pozvání. Mají 

hodně aktivit, ale chtěly by hře věnovat co nejvíce času. Častěji jsou pro ně motivací pro 

hraní vztahy s ostatními hráči, obecně jich znají v porovnání s ostatními skupinami 

relativně více. Jako celkově pro ženy pro ně také platí to, že se méně často zapojili do 

hry samy a osobní pozvání má pro ně větší význam než pro muže.  

Volný čas 

Hráči byli pomocí faktorové analýzy rozděleni do čtyř skupin podle toho, jakým 

způsobem tráví svůj volný čas.18 Tyto kategorie byly označeny jako Aktivní (22%), 

Pasivní (25%), Společenský (26%) a Student (26%). V této části práce bych rád stručně 

charakterizoval tyto skupiny hráčů a ukázal souvislost trávení volného času a přístupu ke 

hře.  

Hráči označení jako pasivní se méně často věnují nějaké zájmové aktivitě. Uvádějí, že 

mají dostatek volného času a jsou také ochotní hodně času věnovat hraní. V této skupině 

převažují muži. Aktivní hráči mají sice volného času málo, ale jsou ochotní své běžné 

aktivity omezit, aby mohli věnovat hře dostatek času. Tato kategorie částečně odpovídá 

výše popsané skupině žen-středoškolaček.  

Studenti vysokých škol jsou zase ve větší míře zastoupeni ve skupině respondentů 

označených jako Studenti. Tito hráči se hře plánují věnovat, jen pokud jim na to zbude 

čas, a většinou uvádí, že mají volného času málo. V poslední skupině hráčů – 

Společenský – převažují naopak studenti středních škol. Tato kategorie účastníků se od 

ostatních odlišuje především větší ochotou zvát další hráče. Hráči sami se také častěji do 

Mafie zapojili na základě osobního pozvání. Tito hráči tedy mohou být proto významní 

pro propagaci hry, přestože sami hře nechtějí věnovat moc času. 

                                                 
18 Popis faktorové analýzy a vytvoření daných kategorií je uveden v kapitole 4.2 v oddíle „Zájmy a volný 

čas“. 
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5 Analýza: městská hra Mafie 

V této kapitole bych rád popsal principy a funkce hry Mafie. Chtěl bych poukázat na ty 

aspekty, díky kterým je hra výjimečná. Podle mého názoru je hra zajímavá a zvláštní 

především z toho důvodu, že v sobě spojuje prvky, které jsou na první pohled 

v protikladu. V první podkapitole bych se chtěl zaměřit na prolínání „herního“ a 

„divadelního“ důrazu. Druhá podkapitola má za cíl objasnit možnosti vzniku soudržného 

kolektivu v rámci široce otevřené a anonymní hry. 

5.1 Vyhrát nebo vyhrát si? 

Hra vs. divadlo 

Hra Mafie by se dala zařadit do kategorie her s hraním rolí.19 To je velmi obecná a 

široká kategorie, někteří autoři dokonce jako hru s hraním rolí popisují celý lidský 

život.20 Pokud se ovšem zaměříme na hru jako volnočasovou společenskou aktivitu, 

můžeme hry seřadit na pomyslnou škálu podle toho, jak velký důraz dávají na složku hry 

nebo na hraní rolí. Na jedné straně by v tom případě byly aktivity, které mají svá jasná 

pravidla, jasně určeného vítěze a které bychom bez váhání nazvali hrami. Na druhou 

stranu škály bych postavil aktivity, u kterých je větší důraz na hraní rolí – nemusí mít 

jasná pravidla ani vítěze, ale soustředí se spíš na prožití dané role, na kostýmy a 

vybavení hráčů, na uspořádání scény a na způsoby interakce mezi hráči. Tyto hry (které 

odpovídají anglickému pojmu „fantasy role-playing games“) se podle Gary Alan Fina od 

většiny her liší tím, že postrádají strukturu soupeření nebo soutěživosti [Fine 1983: 7]. 

Tyto aktivity bychom mohli s trochou nadsázky nazvat spíše divadlem, přestože většinou 

improvizovaným a s takovým uspořádáním, kde si jsou herci navzájem zároveň 

obecenstvem. 

Městská hra Mafie je specifická tím, že spojuje oba tyto přístupy. Do jisté míry dává 

hráčům na výběr, jaký důraz dají na hru nebo na divadlo. Na jedné straně má definovaná 

                                                 
19 To odpovídá anglickému RPG (role-playing game) nebo možná ještě lépe LARP (live action role 

playing). Diskuse o vhodnosti zařazení Mafie pod tato ustálená označení ale přesahuje rámec této práce. 
20 Motiv hraní rolí můžeme najít například v díle Ervinga Goffmana nebo George Herberta Meada. 
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pravidla a vítěze, na druhé straně je ale zřejmé, že zážitky ze hry jsou minimálně stejně 

důležité jako herní „úspěchy“. D: „Je to pořád spíš hra, ale okolo toho je spousta tý 

omáčky, která z toho dělá ještě něco navíc. A to je právě to převlíkání se a aby to mělo 

nějaký styl. Je to navíc, ale patří to rozhodně k tomu.“ V následující části bych rád 

poukázal na jednotlivé složky hry a upozornil na to, v které složce převládá jaký důraz.  

Složky hry 

Na základě mého výzkumu, se mi podařilo identifikovat několik důležitých složek hry, 

které plní různou funkci. V tomto oddíle bych tyto složky rád popsal a ukázal základní 

rozdíly mezi nimi.  

Samotná hra tvoří samozřejmě jádro celé Mafie, i když nemusí být vždy 

nejdůležitější.21 Hrou je v tomto kontextu myšleno hledání a „lovení“ svých spoluhráčů, 

případně bránění se svému „lovci“. Tato hra probíhá do značné míry individuálně, 

obvyklá je komunikace pouze mezi dvojicí tvořenou „lovcem“ a „loveným“ při jejich 

setkání. Není ale zakázáno využívat při těchto akcích dalších lidí, ať už to jsou ostatní 

hrající mafiáni, už vypadlí hráči nebo kamarádi do hry oficiálně nezapojení. Někteří 

(zejména zkušení) hráči této možnosti rádi využívají a dávají tím této složce hry další 

(více společenský) rozměr. 

V této složce hry se při jednotlivých interakcích projevuje rozdělení rolí na „mafiány“ a 

jejich „oběti“. Možnosti hraní těchto rolí jsou ovšem dost omezené a navíc oběť nebývá 

na svůj výstup předem upozorněna a musí tedy hodně improvizovat. Záleží na 

jednotlivých hráčích, jak se těchto rolí zhostí. Někteří se zaměřují na styl akce, jiní na 

hraní mafiánské role dávají menší důraz.  Záleží také samozřejmě na konkrétní situaci, 

do jaké míry hraní rolí umožňuje. E: „Já jsem se hrozně snažil tomu dát styl, ale pak to 

dopadlo tak, že ten poslední den to bylo tak vyhecovaný, že jsem třeba i zazvonil u dveří 

a když ten člověk otevřel, tak jsem ho rovnou zabil.“ 

Srazy mafiánů jsou také neodmyslitelnou součástí hry, i když jsou oficiálně pořádané 

jenom dva a povinný je pouze ten úvodní. Zde je prostor nejen pro setkání všech hráčů, 

ale je to jedinečná příležitost pro „hraní si na mafiány“ a vytváření stylové atmosféry. 
                                                 
21 Část hráčů se do Mafie zapojuje spíše kvůli kontaktu s dalšími hráči než kvůli hře samotné, viz kapitola 

4.3: „Proč se zapojili do hry?“. 
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Většina hráčů chodí na sraz v „kostýmech“, organizátoři se snaží o stylové vystupování i 

o navození atmosféry výzdobou „scény“ nebo třeba hudbou. Součástí úvodního srazu 

bývá i nějaký zábavný program, který má za úkol propojit samotnou hru s prostředím 

mafie, do kterého je zasazena. Kromě toho je zde možné najít různé další prvky, které 

dokreslují celkovou atmosféru. Na úvodním srazu k pátému ročníku hry byly například 

podle mého názoru velmi povedenou novinkou mafiánské noviny Večerní Ticho, které 

účastníci dostávali při vstupu.22 Atmosféra srazu může mít na celou hru velký vliv, 

protože má schopnost hráče nadchnout a povzbudit k aktivnímu hraní. Pro nové hráče 

může mít sraz význam v tom, že dodá celé hře důvěryhodnost. F: „Ten úvodní večírek, 

to na mě udělalo dobrý dojem, i ti organizátoři na mě udělali dobrý dojem. Myslím si, že 

je hra dobře zorganizovaná. I jsem četla vydání těch novin, co tam dávali, tak to se mi 

taky líbilo.“ 

Záhrobí je označení pro aktivity hráčů, kteří už byli ze hry vyřazeni. Z uspořádání hry 

vyplývá, že poměrně velký počet hráčů je ze hry vyřazen relativně brzy, takže záhrobní 

aktivity v praxi tvoří důležitou součást hry, přestože pořádané akce nejsou oficiálně 

součástí hry. Jedná se neformálně organizované události, které si hráči sami vymyslí a 

realizují. Náplň takových setkání bývá velmi různorodá, od společného posezení přes 

různé sportovní aktivity až po krátké hry různého typu. Tato složka hry je zajímavá tím, 

že jde o neformální aktivitu, která je nad rámec hry a při které se hráči mají možnost 

setkávat.  

Mafiánské fórum. Organizátoři akce uvádějí, že přestože herní internetové fórum plní 

ve hře významnou úlohu, hra samotná na něm není závislá. „(T)yto prostředky se dají 

skutečně považovat za prostředky, nikoli za cíle. Jejich využití tak vnímáme jako vhodné 

zapojení moderních technologií do klasických aktivit.“ [Horák 2010: 157] Je pravda, že 

hra by fungovala i bez komunikace přes fórum, nicméně podle mého názoru dodává tato 

možnost hře další významný rozměr. Vytváří totiž prostředí, kde o sobě hráči navzájem 

vědí, mohou být povzbuzeni a motivováni úspěchy a zážitky druhých a mohou sdílet 

svoje zkušenosti. Vytvoření virtuální komunity aktivních uživatelů tohoto fóra je jedním 

z nezanedbatelných „vedlejších produktů“ hry.  

                                                 
22 Ukázka novin je součástí příloh. 
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Asi nejvíce překvapivým zjištěním plynoucím z analýzy hloubkových rozhovorů pro mě 

bylo téma reportů. Tomuto tématu jsem do té doby nepřikládal takovou důležitost, jakou 

ve skutečnosti ve hře hraje. Reporty jsou zprávy z povedených (i z nepovedených) akcí, 

kdy hráč „loví“ svojí „oběť“, které hráči zveřejňují právě na fóru. Reporty mohou být 

psány velmi stručně a věcně, ale mohou také skutečnou akci „zabalit“ do vyjadřování 

mafiánského prostředí.23 Z rozhovorů vyplynulo, že čtení reportů z akcí je zajímavé jak 

pro zkušené hráče, tak pro nováčky. Slouží pro pobavení, pro inspiraci a také dává 

možnost sdílet zážitky ze hry s ostatními hráči. Hráči tak alespoň zprostředkovaně 

poskytují obecenstvo hereckým výkonům, které se jinak odehrávají většinou bez něj. Pro 

zkušené hráče je napsání zajímavého reportu chloubou, kterou ostatní hráči dokáží 

ocenit. Mezi účastníky kolují různé příběhy popisující „slavné akce“. Pro nováčky to 

zase může být zdrojem informací o tom, „jak to chodí“. F: „Četla jsem nějaké ty reporty 

z těch akcí, to mě zajímalo. Třeba jak kde koho zavraždili, abych vůbec poznala, jak to 

chodí.“ Po skončení pátého ročníku Mafie bylo na fóru zveřejněno přes 40 reportů a 

počty zobrazení se pohybovaly v řádech desítek, někdy i stovek.  

Pravidla aneb jak to funguje? 

Výše popsaná volnost v přístupech k hraní Mafie, která je hráčům dána, může ale 

zároveň přinášet i různá úskalí. Nabízí se otázka, jak může hra fungovat, když spojuje 

různé hráče s různými strategiemi? Nemohou například hráči, kteří dávají důraz jenom 

na hru, narušit celé „představení“? Za hladkým průběhem hry můžeme hledat několik 

faktorů.  

Především účast ve hře je podmíněna úspěšnou registrací. To zahrnuje vyplnění karty se 

svými údaji a účast na úvodním srazu. Oboje vyžaduje určitý čas a aktivní snahu 

účastníka. Tím je dosaženo toho, že účastníci, kteří věnují energii registračnímu procesu, 

budou většinou odhodláni se do hry vážně zapojit. E: „Já myslím, že když už se zapojí, 

tak je minimum těch, co se na to vykašlou.“ 

Další důvody vyplývají z faktu, že hra je do značné míry zaměřená spíše na hraní rolí 

než na vítězství. Vítěz hry je sice v pravidlech určen a úspěšní hráči bývají na 

závěrečných srazech vyhlášeni, ale filosofie hry je taková, že vítězem je každý, kdo si 

                                                 
23 Ukázky reportů jsou v příloze práce. 
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hru užije.24 Z toho plyne, že hráči jednak nemají většinou důvod pravidla nedodržovat 

(A: „Když nebudeš dodržovat pravidla, nebude tě nikdo lovit. A co je na tom potom 

zábavného? Jde spíš o styl. Spíš o kvalitu než kvantitu.“) a zároveň jsou do značné míry 

ochotni nedokonalé dodržování pravidel tolerovat. E: „Já vím, že taky nedodržím úplně 

všechno a ani to asi nejde dodržet úplně všechno, tak se s tím dokážu smířit.“ 

Další důvod vychází opět z pohledu na hru spíše jako na „(divadelní) představení“. 

Může jím být vznik vztahů uvnitř týmu hráčů/herců, tak jak je popisuje Erving Goffman: 

„Mezi členy týmu vládne převážně familiárnost, je pravděpodobné, že se vyvine 

solidarita a že tajemství, která by mohla výkon ohrozit, jsou sdílena a udržována v 

tajnosti.“ [Goffman 1999: 230] Pro vytvoření pocitu příslušnosti k týmu mafiánů je 

klíčová atmosféra úvodního srazu a přijetí, jaké se tam účastníkům dostane. V tomto 

pojetí je možné organizátory akce chápat jako režiséry tohoto představení, jejichž 

úkolem je „podněcovat projevy žádoucí emocionální účasti; dát tomu jiskru.“ [Goffman 

1999: 99] 

Shrnutí 

Hra Mafie v sobě spojuje prvky klasické hry i hraní rolí. Záleží do jisté míry na 

jednotlivých hráčích, na který prvek dají větší důraz. Rozdělení rolí na „lovce“ a jeho 

„oběť“ se projevuje nejvíce při samotné hře. Tam jsou ale možnosti hraní těchto rolí 

značně omezené. Celé představení může ovšem být zprostředkováno díky reportům 

z akcí, které hráči zveřejňují na mafiánském fóru. Tyto reporty jsou velmi oblíbené a 

dávají možnost ostatním hráčům sledovat akce svých kolegů a vytvářet tak obecenstvo 

pro jejich „představení“. Hráči oceňují originální způsoby „ulovení“ nebo akce na 

zajímavých místech, a tím podporují „divadelní“ prvek hry.  

Atmosféra mafie se má možnost nejvíce projevit na společných srazech hráčů, kam 

mohou hráči přijít v „kostýmech“ a celá „scéna“ bývá stylově vyzdobena. Úvodní sraz 

má velký význam i z toho důvodu, že má schopnost hráče nadchnout pro hru a 

motivovat je k aktivnímu hraní. Důležitou složkou hry jsou i akce Záhrobí – tedy hráčů 

                                                 
24 V popisu hry na oficiálních stránkách Mafie je uvedeno, že cílem hry je „Ulovit co nejvíce obětí z řad 

mafiánů a pořádně si hru užít se vším, co k ní patří.“ [Mafie Praha, dokument Pravidla] 
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z oficiální hry už vyřazených. Tyto neformální aktivity dávají prostor pro vznik užších 

vztahů a vytváření soudržného kolektivu hráčů. 

5.2 Hra jako překonání anonymity města 

V této podkapitole se zaměřím na druhou oblast, která dělá hru Mafie výjimečnou, a tou 

je propojení široce otevřené, málo závazné hry na jedné straně se stálým a soudržným 

kolektivem hráčů na druhé straně. 

Hráči Mafie 

Nejdříve bych se rád ještě jednou vrátil k charakteristikám účastníků hry. Z analýzy 

účastníků hry popsané v kapitole 4 (Analýza: účastníci hry) vyplynulo, že hráči nemají 

na první pohled mnoho společných vlastností. Věkové rozpětí je relativně široké (13 až 

32 let), hráči navštěvují různé střední nebo vysoké školy, noví hráči se mezi sebou téměř 

vůbec neznají. Za společný znak bychom mohli považovat to, že velká většina hráčů 

jsou studenti, i když se jedná o hodně obecnou charakteristiku. Dále z analýzy 

vyplynulo, že většina hráčů tráví svůj čas poměrně aktivně, většinou navštěvují nějaký 

zájmový kroužek a asi třetina se jich také podílí na vedení. Jejich zájmové aktivity jsou 

ovšem velmi různé, nelze říct, že by měli nějaký společný zájem.  

Spolu s dotazovanými v hloubkových rozhovorech jsem si proto kladl otázky typu „Co 

hráče spojuje?“ nebo „Co je hlavním společným znakem hráčů?“. Dotazovaní uváděli, 

že i z jejich pohledu jsou hráči velmi různí, snazší pro ně bylo vymezit účastníky Mafie 

negativně – kdo se do hry nezapojí. E: „To že se zapojili do tý mafie, to o nich něco 

vypovídá. Člověk, kterej od rána do večera sedí ve škole a nic jinýho ho nezajímá, tak 

ten se do mafie prostě nezapojí.“  Někteří dotázaní se pokusili hráče charakterizovat tím, 

že mají odvahu a chuť se do takové hry zapojit. F: „Já myslím, že mají rádi hru. a že si 

chcou zkusit něco novýho, něco jinýho, co si běžně nezkusijo.“ Účastníci sice tuší 

nějakou vlastnost nebo zájem, který mafiány spojuje, ale nedokážou ho výstižně 

pojmenovat. Někteří tuto vlastnost označovali jako „hravost“, ale většinou jsme se 

shodli na tom, že hráče spojuje v podstatě jenom to, že se do hry Mafie zapojili. E: 

„Když je někdo tak trochu hravej, tak ten se zapojí. Jsou to lidi s nějakým společným 

zájmem nebo nějakou společnou vlastností.“ 
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Trochu v kontrastu s uvedenými zjištěními se může jevit fakt, že se v rámci hry utvořila 

skupina hráčů, kteří se i přes své různé zájmy a koníčky poměrně často stýkají a pořádají 

různé společné akce. Jednotliví hráči se do těchto aktivit samozřejmě zapojují v různé 

míře, ale nějaké akce jsou víceméně pravidelně pořádány, takže se kolektiv hráčů 

udržuje po celou dobu mezi oficiálně organizovanými hrami. D: „Těsně před letošní 

mafií byl poslední záhrobák, takže pořád se něco děje.“ V další části bych se chtěl 

zabývat charakteristikami hry, díky kterým se z velkého počtu neznámých a velmi 

rozdílných hráčů může vytvořit poměrně stabilní kolektiv účastníků. 

Úrovně zapojení hráčů 

Hra Mafie je podle mého názoru specifická tím, že umožňuje hráčům zapojit se na různé 

úrovni. Na základě zjištění, plynoucích z výzkumu a analýzy hry, jsem vytvořil 

následující schéma (obrázek 5.1), které by tyto úrovně mělo ilustrovat. Jedná se 

samozřejmě o značně zjednodušený model, ale doufám, že poslouží k porozumění 

procesu, díky kterému se vytváří jádro zkušených hráčů z původně anonymního 

prostřední hry. Zaměřím se hlavně na hranice mezi jednotlivými „vrstvami“ a pokusím 

se popsat procesy, které vyjadřují.  

 

Obrázek 5.1: Schéma různých úrovní, ve kterých se mohou zapojit (resp. nezapojit) do hry Mafie. Schéma 
ilustruje přechod od otevřené nezávazné hry až po vytvoření soudržného kolektivu zkušených hráčů. 

 

A - město 

B - zájem o hru 

C - pasivní hráči 

D - aktivní hráči 

E - další akce, Záhrobí 

F - hráči se schází i po 

skončení hry 

G – organizace Mafie 
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a: Základními předpoklady pro zapojení se do hry jsou informace o hře a zájem. 

Vzhledem k tomu, že pozvání do hry probíhá nejčastěji osobně, hráči sami dělají první 

výběr budoucích účastníků tím, že zvou jen ty, o kterých si myslí, že by se mohli 

zúčastnit. Přesto je možné říct, že se informace o hře dostanou k velmi širokému okruhu 

potencionálních zájemců. Právě zájem o hru je tedy důležitějším faktorem a je, jak už 

bylo řečeno, i hlavním znakem spojujícím všechny hráče. 

b: Přechod z oblasti zájmu o hru mezi hráče podmiňuje důležitý proces - registrace. To 

je v podstatě jediný zásadní požadavek na hráče během celé hry, který není nijak 

náročný, ale zájemce musí registraci věnovat určitý čas. Díky tomu se ještě před 

vstupem do hry „odfiltrují“ ti lidé, kteří to s hrou nemyslí tak vážně. 

c: Prostory označené jako C (pasivní hráči) a D (aktivní hráči) odděluje jen velmi 

neurčitá hranice. Rozdělil jsem je především proto, abych zdůraznil, že Mafii mohou 

společně hrát lidi, kteří tomu věnují minimum času, i ti, kteří do hry vloží veškerý svůj 

volný čas. Hra funguje i přes to, že hráči k ní mají často různý přístup, jak bylo popsáno 

v kapitole 4.3, v oddíle „Přístup ke hře“. Podstatnou roli hraje i fakt, že na účastníky 

není vyvíjen žádný tlak, který by je nutil se hře věnovat. Platí zde princip, který hráči 

formulovali jako „kolik (času) do toho dáš, tolik (zážitků) dostaneš“. Pasivní hráči 

chápou hru spíše jako zpestření jejich běžného života, zatímco aktivní jsou ochotní 

vložit do hry mnohem více úsilí. D: „Letošní plán, kterej teda nevyšel: Já jsem byl 

objednanej k holiči, abych si nechal obarvit vlasy na černo a účes, abych prostě nebyl 

poznat.“ 

d: Ani tato hranice není také ve skutečnosti úplně výrazná. Je ale významná z toho 

důvodu, že odděluje oficiální hru od dalších neformálních aktivit. Akce pořádané 

v Záhrobí jsou čistě v režii hráčů a nemusí se vůbec týkat probíhající hry, i když 

vyřazení aktivní hráči většinou hru sledují a třeba se do i nějakým způsobem ještě 

zapojují.  D: „To aktivní jádro se účastní těch záhrobáků a třeba pomáhá při zabíjení.“ 

e: Z hráčů, kteří se zapojují do akcí Záhrobí, se postupně tvoří kolektiv, který podniká 

akce i mimo dobu hraní Mafie. Zapojuje se i do dalších podobných aktivit, ať už 

organizovaných Podsvětím nebo ne. D: „Nejvíc nás dala dohromady ta Famiglia, 

protože ta je mnohem intenzivnější. Tam se dala dohromady parta, že jezdíme na akce 

dodneška.“ 
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f: Přechod ze skupiny zkušených a aktivních hráčů mezi organizátory se děje velmi 

plynule a přirozeně. Organizátorský tým je poměrně široký a dobře zorganizovaný, takže 

účastníci mají dostatek příležitostí, jak se do přípravy akce zapojit.25  

Mafie jako městská hra 

Z předchozího textu vyplývá, že hra je ve svém principu velmi široce otevřená, zapojují 

se lidé z různých míst a s různými zájmy. Ve srovnání s jinými podobnými aktivitami je 

hra poměrně nenáročná a „nízkoprahová“ – podmínky pro zapojení jsou snadno 

splnitelné a zapojení se do hry je v podstatě nezávazné. Proto může hra oslovit široké 

spektrum zájemců a proto může fungovat v anonymním městském prostředí. E: „Je to 

takový nenáročný, tady se jednou zaregistruješ na internetu, jednou příjdeš na sraz a 

hraješ. Takže se tu můžou objevit i lidi, který nemaj na jiný víc organizovaný akce čas, 

nebo by do toho nešli, protože je to moc složitý.“ V otevřenosti hry pro širokou veřejnost 

spatřují její jedinečnost a hlavní výhodu i organizátoři akce. Zájem o hru Mafie podle 

nich potvrdil „určitou lačnost mladých neorganizovaných lidí po podobném netradičním 

způsobu trávení volného času. Po aktivitě, která může probíhat na pozadí jejich běžného 

života a současně je k ničemu konkrétnímu nezavazuje, neb jde do značné míry o 

individuální přístup.“ [Horák 2010: 157] Zájem o hru může být tedy založen právě na 

tom, že se do ní člověk „může přihlásit sám a bez obav z toho, že by někam nezapadl.“ 

[Horák 2010: 157] 

Hra Mafie je na účasti různých skupin lidí a anonymním prostředí města založená. 

Princip hry staví na předpokladu, že se v ní sejdou lidé, kteří se navzájem neznají a kteří 

jsou z různých částí města. To je zásadní pro pochopení funkce hry, protože stávající 

hráči tak mají stále motivaci hledat a zvát další nové účastníky. Hra je jedinečná právě 

tím, že není uzavřená pro nějaký okruh hráčů, ale stále nabízí vstup novým zájemcům. 

E: „Všechny takový hry se hrajou většinou v uzavřený skupině, že se ty lidi znaj, kdežto 

tohleto zvlášť když to začalo, tak to bylo úplně anonymní.“ Mafie se díky tomu dobře šíří 

a stále obměňuje část své hráčské základny.  

Přestože je hra založená na anonymitě městského života, jedním z jejích důležitých 

prvků je snaha tuto anonymitu narušovat. Mafie by se v jistém smyslu dala chápat jako 

                                                 
25 viz kapitola 2: O hře Mafie, oddíl „Organizace“. 
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vzpoura proti městskému způsobu života s jeho anonymitou a nevšímavostí. Většina 

hráčů se zapojila do hry proto, že je láká zkusit si vypátrat svojí „oběť“ v davech 

neznámých lidí, které město tvoří. Jiní se těší na pocit, že někdo bude pátrat po nich. 

Tím společně (nevědomky) bojují proti „zdvořilé nevšímavosti“, jak jí definuje Erving 

Goffman [Goffman 1999], a která je podle Antonyho Giddense „jedním z mechanismů, 

jež dávají městskému životu s jeho valícími se davy a mnoha letmými, neosobními 

kontakty jeho typický charakter“. [Giddens 1999: 51] Giddens dále uvádí, že „lze jen 

těžko popřít, že mnohé každodenní vztahy mezi lidmi ve městech mají neosobní 

charakter a že se to stává do jisté  míry typickým pro moderní společnost jako celek. 

[Giddens 1999: 289] Podle mého názoru je to právě určité překonání neosobního 

charakteru města, co hráče na hře Mafie přitahuje. 

Zároveň s tím, že je hra široce otevřená a založená na městském prostředí, je ale třeba 

připomenout i jiný její aspekt. Hra Mafie má díky tomu, že umožňuje hráčům zapojit se 

do hry s různou intenzitou26, schopnost vytvořit z velké skupiny lidí s různými zájmy 

stabilní kolektiv hráčů. Spojením otevřenosti a nezávaznosti s možností aktivně se do 

hry zapojit a účastnit se i dalších akcí, umožňuje Mafie jedinečným způsobem vytvoření 

neformální zájmové skupiny v prostředí města. Z toho důvodu by funkce této hry 

v sociálním životě města neměla být přehlížena. „Velké město je ‘světem cizích lidí‘, ale 

přesto podporuje a vytváří osobní vztahy.“ [Giddens 1999: 289] 

                                                 
26 Tak, jak bylo popsáno v oddílu „Úrovně zapojení hráčů“.  
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6 Závěr 

Práce představila dlouhodobou městkou hru Mafie, která se v současné době pravidelně 

hraje v Praze a (s různými obměnami) také v dalších českých městech. Tím přispěla 

k výzkumu her, které se odehrávají v reálném prostředí. Na základě kvantitativního i 

kvalitativního výzkumu byli charakterizováni účastníci hry a jejich motivace pro 

zapojení se do Mafie.  

Z výzkumu vyplynulo, že se hry účastní zejména aktivní mladí lidé, kteří ale pocházejí 

z různého prostředí a mají různé zájmy. Společným rysem hráčů je tedy především 

zájem o Mafii a ochota věnovat takové hře svůj čas.  

Hlavní význam práce dále spočívá v odhalení principu a funkcí hry, které jí dělají 

jedinečnou. Jedním z takových rysů je spojení klasického pojetí hry (důraz na pravidla, 

vítěze) s hraním rolí (důraz na prožití role, vytváření příběhu). Podrobnější analýza hry 

odhalila různé její složky a objasnila způsoby, jakými Mafie tyto dva přístupy 

kombinuje.  

Hra Mafie je také specifická svojí otevřeností pro širokou veřejnost a tím, že umožňuje 

hráčům zapojit se na různých úrovních. Mafie na jedné straně může být nezávaznou a 

časově nenáročnou aktivitou, do které se proto může zapojit široké spektrum zájemců. 

Na druhé straně ale hra nabízí prostor k intenzivním herním zážitkům i k dalšímu 

vzájemnému setkávání hráčů. Díky tomu poskytuje prostor pro vytváření soudržné 

komunity hráčů v rámci velkého počtu většinou neznámých účastníků hry.  

Hru je také možné chápat jako aktivitu založenou na prostředí většího města. Princip hry 

je na anonymitě lidí ve městech do značné míry závislý. Zároveň ovšem Mafie nabízí 

možnost tuto městskou atmosféru s neosobními a anonymními vztahy překonat. Hra je 

pro většinu účastníků přitažlivá právě tím, že ruší obvyklé způsoby chování a zdvořilou 

nevšímavost, která je pro město typická. Tím poskytuje možnost prožít nevšední situace 

na pozadí běžného života města. 

Přestože práce naplnila vytyčené cíle, otevírá zároveň prostor pro další otázky a témata. 

Jedním z nich je například zasazení těchto poznatků do širšího kontextu dalších her a 

podobných aktivit. Volnočasové aktivity tohoto typu v českém prostředí nebyly, pokud 

je mi známo, dosud podrobně zmapovány. 
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Pražská Mafie 

Projekt bakalářské práce 

Námět práce 

Práce by měla být případovou studií, která by nabízela hlubší porozumění zajímavému 

fenoménu, jakým jsou nepochybně městské hry, které probíhají na pozadí „běžného 

života“ města. Tyto hry jsou atraktivní zejména pro studenty středních a vysokých škol. 

Jejich obliba, zdá se, neklesá, navzdory velké konkurenci jiných možností trávení 

volného času, které moderní doba nabízí.  

Tato práce se bude zabývat konkrétně hrou Mafie, která má v Praze už několikaletou 

tradici.27 V roce 2009 proběhl 4. ročník hry, do kterého se zapojilo 341 hráčů. 

Metody zpracování 

První - teoretická - část práce se bude zabývat obecně typologií her a zasazením hry 

Mafie do širších souvislostí - tedy především diskusí o zařazení Mafie mezi akce typu 

LARP.28  

Jádrem práce bude analýza výsledků kvantitativního výzkumu účastníků 4. ročníku hry 

Mafie v roce 2009, který autor práce provedl formou dotazníkového šetření. Výzkumu 

se zúčastnilo 264 hráčů. Použitý dotazník i přehled prvních výsledků výzkumu tvoří 

přílohu tohoto projektu. 

                                                 
27 Další informace o této hře jsou dostupné a její webové stránce: http://mafie.podsveti.cz. 
28 Jedna z nejlepších definic pojmu LARP v češtině je na http://cs.wikipedia.org/wiki/LARP. 
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proveden formou hloubkových rozhovorů s několika účastníky hry. Tyto rozhovory by 

měly pomoci lépe interpretovat výsledky kvantitativního šetření.  
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1) teoretická část 

 - Stručné vymezení pojmu hra, typologie her 
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Příloha 2: dotazník 2009 

Dotazník byl čtyřstránkový, rozevírací, formátu A5. Uvnitř byl vložen čistý papír, kam 

mohli respondenti psát delší odpovědi na otevřené otázky nebo připomínky ke hře a 

vzkazy organizátorům akce. 
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Příloha 3: dotazník 2010 

Dotazník byl čtyřstránkový, rozevírací, formátu A5.  
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Označení Muž/žena Sš/Vš 

Nováček

/zkušený Stručná charakteristika 

A Žena Vš Zkušený 

Hry Mafie se účastní od jejího prvního ročníku, 

zapojila se i do dalších her Podsvětí. Podílí se na 

organizaci, především na přípravě úvodního srazu. 

B Žena Sš Zkušený 

Mafii hraje potřetí, je ochotná věnovat hře hodně 

času. Účastní se i dalších akcí pořádaných mafiány 

– různé výlety apod. 

C Muž Sš Nováček 

Nováček, hra ho ale velmi nadchla, částečně se 

začal zapojovat i do dalších akcí pořádaných hráči 

Mafie. 

D Muž Vš Zkušený 

Mafii hraje potřetí, zapojil se i do dalších her. 

Poprvé se účastnil na vlastní pěst – nikoho dalšího 

neznal. Postupně se seznámil s dalšími hráči a často 

se účastní různých společných akcí. 

E Muž Vš Zkušený 
Mafie se účastní téměř od jejího začátku, částečně 

se zapojil do organizace.  

F Žena Vš Nováček 

Do hry se zapojila poprvé, spíše ze zvědavosti. Byla 

vyřazená dřív, než stihla někoho „ulovit“, ale určitě 

by to zkusila i příště. Do aktivit Záhrobí se 

nezapojila, ale sleduje reporty na fóru. 

G Muž Vš Zkušený Jeden z hlavních organizátorů hry. 
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1) Úvod 

- stručná informace o smyslu rozhovoru a výzkumu. 

- kdo je? Škola, zájmy, volný čas. 

 

2) Mafie 

- Nováček? Po kolikáté se účastní?  

- Jiné hry Podsvětí? Jiné podobné hry? 

- Motivace: Proč se zapojili? Co jim to dává? Co je nejvíc baví? 

- Specifika Mafie: Co se jim na hře jako takové líbí? Jak by jí  popsali (např. kdybys měl 

hru představit kamarádovi, kterého chceš pozvat..)? V čem by jí vylepšili? Jaká hra je 

lepší? 

 

3) Přístup ke hře 

- Kolik času hraním tráví (strávil)? Obětuje svoje běžné zájmy, koníčky?  

- Další aktivity? Mafiánské Srazy? Záhrobí? 

- Pravidla: jak je chápe, dodržuje? Jak reaguje na "špatné" hráče? 

- Role:Jak je významné zasazení do mafiánského prostředí? Jak vnímá „hraní mafiánů“? 

  

4) Info 

- Jak se ke hře dostal? Kdo pozval (a proč zrovna tebe)?  

- Kolik zná dalších lidí? Odkud? Jak dobře? Je to důležité? Zapojil by se do hry i sám? 

- Pozval jsi někoho dalšího? Koho? Proč? Proč zrovna jeho? Jakým způsobem? 

 

5) Pohled na hru 

- Charakterizovat hráče, čím jsou specifičtí? 

- Jak vnímá kolektiv? Jaké další zájmy je spojují? (např. larp, geocaching, šifrovací 

hry...)  

- Jak vnímá organizaci? Jaká je propagace hry?  

 

6) Závěr 

- Další postřehy, dojmy, zkušenosti?
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recode q14_a q14_b q14_c q14_d q14_e q14_f q14_g q14_h q14_i q14_j 
q14_k q14_l q14_m (1=5) (2=4) (3=3) (4=2) (5=1) into  q14_a_rec 
q14_b_rec q14_c_rec q14_d_rec q14_e_rec q14_f_rec q14_g_rec q14_h_rec 
q14_i_rec q14_j_rec q14_k_rec q14_l_rec q14_m_rec.  
 
var lab  
q14_a_rec "Příprava do školy, studium" 
q14_b_rec "Četba" 
q14_c_rec "Rekreační sportování" 
q14_d_rec "Zájmové aktivity" 
q14_e_rec "Závodní sportování" 
q14_f_rec "Brigády" 
q14_g_rec "V hospodě/čajovně/kavárně apod." 
q14_h_rec "Na internetu" 
q14_i_rec "Počítačové hry" 
q14_j_rec "Deskové hry" 
q14_k_rec "Šifrovací hry nebo hry typu Mafie" 
q14_l_rec "U televize" 
q14_m_rec "Hudba". 
 
***4 faktory***. 
 
FACTOR 
  /VARIABLES q14_a_rec q14_b_rec q14_c_rec q14_d_rec q14_e_rec 
q14_f_rec 
  q14_g_rec q14_h_rec q14_i_rec q14_j_rec q14_k_rec q14_l_rec q14_m_rec 
 /MISSING LISTWISE /ANALYSIS q14_a_rec q14_b_rec q14_c_rec q14_d_rec 
q14_e_rec 
  q14_f_rec q14_g_rec q14_h_rec q14_i_rec q14_j_rec q14_k_rec q14_l_rec 
  q14_m_rec 
  /PRINT CORRELATION SIG KMO AIC ROTATION 
  /FORMAT SORT BLANK(.3) 
  /PLOT EIGEN 
  /CRITERIA FACTORS(4) ITERATE(25) 
  /EXTRACTION PC 
  /CRITERIA ITERATE(25) 
  /ROTATION VARIMAX 
  /SAVE REG(ALL) 
  /METHOD=CORRELATION . 
 
**maximum**. 
 
COMPUTE f_1 = MAX(FAC1_1,FAC2_1,FAC3_1,FAC4_1) . 
EXECUTE . 
 
IF (FAC1_1=f_1) fact4 = 1 . 
IF (FAC2_1=f_1) fact4 = 2 . 
IF (FAC3_1=f_1) fact4 = 3 . 
IF (FAC4_1=f_1) fact4 = 4 . 
 
var lab fact4 "volný čas (4 faktory)". 
 
val lab fact4 
1 "pasivní" 
2 "aktivní" 
3 "společenský" 
4 "student". 
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KMO and Bartlett's Test 
 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of 
Sampling Adequacy. ,627

Bartlett's Test of 
Sphericity 

Approx. 
Chi-Square

390,898

  df 78
  Sig. ,000

 
 
  
 
Total Variance Explained 
 

Component Rotation Sums of Squared Loadings 

  Total % of Variance Cumulative % 
1 2,225 17,115 17,115
2 1,688 12,986 30,102
3 1,633 12,559 42,661
4 1,224 9,417 52,078

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
 
 
 
 
 
Rotated Component Matrix(a) 
 

  Component 

  1 2 3 4 
Počítačové hry ,802       
Na internetu ,700       
Deskové hry ,687       
Šifrovací hry nebo hry typu 
Mafie ,549 ,495     

U televize ,500       
Rekreační sportování   ,777     
Závodní sportování   ,607     
Zájmové aktivity   ,551     
V hospodě/čajovně/kavárně 
apod.     ,759   

Hudba     ,737   
Brigády     ,477   
Příprava do školy, studim       ,763 
Četba       ,703 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  
 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
a  Rotation converged in 5 iterations. 
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Tato prezentace byla vytvořena především pro potřeby organizátorů hry Mafie. Byla ale 

také zveřejněna hráčům na internetovém fóru hry. Veškerá grafika byla převzata se 

souhlasem autora z internetové prezentace hry Mafie na stránkách 

http://mafie.podsveti.cz  (© Podsvětí.cz). 
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Tato prezentace byla vytvořena především pro potřeby organizátorů hry Mafie. Byla ale 

také zveřejněna hráčům na internetovém fóru hry. Veškerá grafika byla převzata se 

souhlasem autora z internetové prezentace hry Mafie na stránkách 

http://mafie.podsveti.cz  (© Podsvětí.cz). 
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Graf znázorňující hráče na konci čtvrtého ročníku Mafie (2009). 

 Zdroj: http://mafie.podsveti.cz. 
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Příloha 11: Ukázky reportů 

K týhle práci jsem se dostal vlastně náhodou, žádný pohovory, žádný zkoušky, prostě tady máš 
bouchačku, fotku a udělej si sám. Vždycky mi říkali, že bych se měl dát na nějakou psychicky náročnou 
práci, prej:"Seš flegmatik, ty i zabiješ bez emocí." Ale tohle je trochu něco jinýho. Zkoušel jsem to dvakrát a 
vždycky jsem se radši otočil a šel si po svejch, nevydržel jsem tak dlouho čekat. A pak bych se měl dívat 
na rozlitou krev? To teda ne. Třetí pokus mi vyšel, dostal jsem k dispozici auťák a tak jsem odjel za svou 
obětí. Viděl jsem ho. Byl 30 metrů ode mne. Teď už jen vymyslet plán..... Na co plány, vždycky se něco 
semele, co tě donutí použít plán B a ten já nikdy nedomyslel. Uvidíme, kdo z nás je větší dítě štěstěny. 
Zrovna když odjišťuju bouchačku, abych vyrazil, otevřou se dveře a v nich povědomý obličej, neváhám a 
mačkám spoušť. Svědci? Tak deset. Dokonce někdo oběti trochu víc blízký "Teda takhle podle za 
dveřma?" A co jsem měl dělat? Představit se? Dobrý den, jdu vás zabít, nemáte u sebe náhodou zbraň, že 
bychom si to odpočítali. Tohle je neúprosnej job. Žádný pohovory, žádný zkoušky, prostě tady máš 
bouchačku a udělej si sám. M.C. už nebude dělat problémy. Až se potkáme v pekle, koupim ti tam 
chlazenej ležák si moje první oběť. 

* * * 

Na svou první vraždu jsem se chtěl aspoň trochu připravit a vybrat si co nejlepší roli. Po zjištění informací o 
oběti mi vycházelo hned několik možností Náhodný běžec v parku, kde oběť pravidelně venčí psa, 
Poštovní kurýr u domovních dveří, či muž ptající se na dotazníky v parku. Nakonec jsem zvolil postavu 
kurýra a zazvonil na domovní zvonek, do mikrofonu oznámil, že mám pro dotyčného zásilku oproti podpisu. 
Pár minut se nic nedělo, myslel jsem, že jsem byl odhalen. Po těchto pár minutách se otevřely vchodové 
dveře a vyšli tři. Oběť, bratr a pes. Znejistěl jsem, byla to Dvojčata, ale který má dnes zemřít. Hrál jsem 
dále roli kurýra, vytasil jsem dodací list a žádal občanku od oběti. Jedno z dvojčat vyndalo peněženku, 
občanský průkaz a to mi stačilo, aby jsem vyndal zbraň z kapsy a dokončil úkol. Zůstal svědek a němá tvář, 
kteří dále pokračovali do parku na plánované venčení. 

* * * 

Cestou na místo činu jsem poměrně spěchal, a ještě k tomu jsem díky zrádné MHD přejel jednu zastávku. 
Pak jsem se vracel a, udiven posunem a následným seřizováním svých hodinek, jí přejel znova. Napotřetí 
se věc zdařila, ale přijel jsem pozdě. Ale kdo pozdě chodí, (povětšinou) sám sobě škodí - jako v případě 
mé oběti, která se do tanečních vypravila se zpožděním. Jeden zásobník z Desert Eaglu vypálený na 
zastávce tramvaje celou záležitost uzavřel. -by Koperník- 

* * * 

Smrt ve Velké Chuchli Svou oběť Jakuba K. jsem úspěšně vystopoval až do Radotína, kde navštěvoval 
místní gymnázium. Poprvé jsem ho zahlédl při polední pauze, kdy si podle plánu měl jít koupit něco k 
snědku. Bohužel jsem si však nebyl zcela jist, zda jde o správnou osobu, navíc vzdálenost mezi námi byla 
značná, než aby se dalo rychle a úderně zaútočit. V můj neprospěch také hrál fakt, že se v okolí 
pohybovala řada svědků. Proto jsem se sice přiblížil, ale jen tak, abych si mohl dotyčného pořádně 
prohlédnout. Navíc jsem měl pocit, že je ostražitý a jakákoliv ukvapená akce by mne mohla prozradit. Poté 
jsem se rozhodl zkusit ho překvapit na cestě domů. Vlakem jsem odjel do Chuchle, prohlédl si trasu od 
zastávky autobusu k jeho domovu a vyhodnotil jako nejlepší místo k úderu zastávku. Pak jsem čekal...v 
15:04 dorazil autobus a já již viděl svou oběť, jak zpoza okna obezřetně sleduje zastávku a okolí. Zůstal 
jsem kousek stranou, když vystoupil, přiloudal jsem se k autobusu a dělal jsem, jako že budu nastupovat. 
Počkal jsem, až zmizí za autobusem, za zády natáhl zbraň a pak přískokem udeřil. Dotyčný se sesul k 
zemi, já jsem si vzal to, pro co jsem byl poslán, a rychle zmizel. Na cestě zpět jsem ještě potkal paní, které 
jsem se předtím ptal na ulici, kde má oběť bydlela. Ptala se, zda jsem dobře pořídil. Ještě jednou jsem 
poděkoval...Chudák paní, jen kdyby tušila, k čemu mi pomáhala... 

* * * 

Salve, orgomafiósové. Byla jsem nenadále povolána k odjezdu za kolegy ze Sicílie - nějaký ptáček tam 
zazpíval a porušil omertu, tak to s ním jedu vyřídit. Takže holt musím odříct zakázku týkající se jistého J.H. 
Snad bude mít můj nástupce větší štěstí. (Radši ještě jednou: V.K. hlásí sebevraždu, neb odjíždí do Itálie a 
nebyla by schopna lovit. Už takhle jí lov kazila nemoc a nedostatek času, tak nechce brzdit kruh.) 

* * * 

Hahá trvalo to ale přece! Nakonec jsem zneužila jeho kamarádů - kolegů, kteří mě propašovali přímo do 
bezpečí jeho kanceláře, kde naposledy vydechl! 

* * * 
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Jak jsem zajásala, když jsem na úvodním srazu dostala kartičku studenta svého bývalého působiště - 
GCHD. Hned další den ráno jsem tam vyrazila a vraždu spojila se společenskou návštěvou svých bývalých 
profesorů. Po příjemném popovídání s češtinářkou jsem si zašla do sekretariátu a zavolala si svou oběť k 
sobě školním rozhlasem... Co bych ji někde pracně naháněla. Oběť sice tušila nebezpečí, nestihla však 
zbraň vytáhnout včas. Sekretářka se naštěstí zrovna vzdálila, takže vražda zůstala beze svědků. 
* * * 

A. M. zemřel v Dejvické čajovně nad partičkou BANG!u. Na výstřel v karetní hře mu stačilo jedno Mancato, 
na ten můj už ne. 100nožka 

* * * 

Má první oběť byl "matfyzák". Bohužel mě nenapadlo, že všichni "matfyzáci" vypadají téměř stejně, takže 
první pokus spočívající v čekání před fakultou MFF UK byl nezdařilý. Nicméně jsem měla další šanci asi 
hodinu poté, kdy se oběť měla zúčastnit setkání mládeže v ČCE Braník..člověk by nečekal, jak budou 
"spolumládežníci" ochotni ke spolupráci při vraždě..navíc v kostele. Dostavil se i potlesk.. 

* * * 

Když jsem dostal zakázku na tuto oběť, nevěděl jsem, co si myslet. Z přiložené fotografie se na mne dívala 
známá tvář a jméno vše potvrzovalo. Ještě před půl rokem jsme byli na jedné lodi... ještě před půl rokem 
bychom jeden za druhého dali všanc svůj život. Leč časy se změnily a život, který bych se kdysi bez váhání 
pokusil ochránit před čímkoli, jsem nyní měl osobně ukončit. Noc, která před vraždou následovala, nebyla 
zrovna z nejklidnějších. Ve smyčkách se mi stále vracely sny o společně prožitých akcích a budil jsem se s 
pocity, které jsem do té doby nepoznal. Byly to sympatie? Láska? Přátelství? Sentimentalita? Nevěděl 
jsem. Mafián tyhle pocity nemívá. Nepřítel je nepřítelem a nezaslouží si slitování. Co mi ale má oběť 
udělala? Kdo vlastně určuje, koho mám zabít, a jaké má na tohle určování právo? Tyhle myšlenky se mi 
honily hlavou celou noc a když byl čas vstávat, seznal jsem, že jsem se moc nevyspal. V kredenci jsem 
vyhrabal poslední zbytky koky, které mi zůstaly z dob, když jsme ještě byli s obětí kolegové. Když už to 
musím udělat, musí to být čistě. Potřebuji se dostat do stavu bdělosti a bezohlednosti. Dávám si dávku a 
vyrážím... Místo, kde se měla oběť vyskytovat, jsem našel po krátkém bloudění. Vrátný přesně označil 
třídu. Schoval jsem si do ní věci, tvářil se jako spolužák a nenápadně vyčkával venku. Oběť se dostavila 
naprosto přesně. Poznal jsem ji zhruba z pětadvaceti metrů. Zašla do třídy. Okamžik nejtěžší je tu - vzít 
zbraň a zabít přítele. Vcházím do třídy, oběť je schována za nízkou řadou stolků. Naše pohledy se 
střetávají a oběť okamžitě chápe. Přestávám myslet. Automaticky zrychluji krok, zkušeně přeskakuji řadu 
stolků a dokončuji práci. Oběť padá k zemi. Pomalu se znovu probouzí myšlení - co jsem to provedl?? 
Vracím se do svého doupěte. Vytahuji skotskou. Dnes si ji nebudu ředit sodou, ale vodkou. Dnešní ráno si 
v žádném případě nechci pamatovat. 

* * * 

Čekal jsem na svou oběť na nádraží Holešovice, odkud měl odjet vlakem. Počkal jsem, až vlak přijel, 
nastoupil jsem, proběhl vlakem a zabil svou oběť nepozorovaně. Ale když jsem chtěl vystoupit, zjistil jsem, 
že vlak se už rozjel, a další stanice byla až v Ústí nad Labem! Musel jsem jet hodinu ve vlaku s mrtvolou. 

* * * 

Al Corleone dosud zahalel, ale nyni to uz je prilis. Nemuzu se koukat na to, jak si zoufaly consigliere z 
Planty Alegry pozabiji pulku prazskeho podsveti. Je cas dat veci do poradku. Mezi labyrintem panelaku na 
Jiznim meste snadno prehlednete osklivou budovu VSE. Ta se stala osudnou me celkove 20. obeti. 
Jubilejni mord byl ale vcelku nudny, nahodne jsem ho potkal na chdobe a on, zabran do hovoru s 
kamaradkou, si ani nevsiml ze je mrtev. Az kdyz se ozvalo: "PROSIM, NASLEDUJTE MNE." si to uvedomil. 
(mala vlozka pro priznivce sira Terryho Prachetta)Co bude dal se treba dozvime dnes vecer. 

* * * 

Šok! Vražda přímo v tramvaji! Praha se válela v odpolední nudě, po nábřeží se pomalu šinula tramvaj číslo 
12. Klid, kdekdo zívá, občas trochu zaskřípe kolej. Tu kdosi tasí kolt, zamíří...bum! Znudění lidé se 
znenadání probouzí do hrůzného snu....ženy omdlévají a muži je musí křísit. V tomto zmatku vrah zcela 
nenápadně zmizel. Odhodil kolt z Čechova mostu do Vltavy a znuděným tempem vyrazil ku svému doupěti. 
Ačkoliv jsem si s obětí telefonicky domluvil osobní schůzku (pod záminkou nabídky práce, tedy nabídky, 
kterou nelze odmítnou) na pátek, nechtělo se mi čekat až do doby, kdy mi důvěřivě nakráčí do kavárny 
přímo pod rukavičku, a tak jsem se vydal lovit do budovy fakulty přírodovědecké. Oběť zemřela přímo před 
vyděšenými zraky kolegyně, s níž zrovna mluvila. Poznal jsem ji spíš po hlase než podle obličeje... 
Univerzita Karlova je otřesena množstvím vražd v posledních týdnech. Proslýchá se, že provádí nahodilé 
razie v obydlí studentů a u koho naleznou smrtící rukavice, ten putuje před vojenský soud, který je znám 
svými drakonickými tresty. Těm nikdo neunikne. 


