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Práce Jakuba Ondera se zaměřovala na motivaci k hraní internetové počítačové hry World of 
Warcraft.  Téma bylo  stanoveno s  ohledem na grant  školitelky (Analýza  počítačových her  typu 
MMORPG a osobnostních  charakteristik  hráčů),  studentovi  však  byla  ponechána  volnost  jak  v 
užším zaměření tématu, tak v otázce výzkumného designu.

Jakub Onder pracoval převážně samostatně, konzultace probíhaly ve zvýšené míře zejména 
po zadání práce a před jejím odevzdáním. Spolupráce by se dala označit jako bezproblémová a 
produktivní.

Bakalářská  práce  Jakuba  Ondera  je  zdařilým příkladem kvalitativního  výzkumu.  Je  zde 
explicitně oddělena teoretická a empirická část.

V teoretické části autor rozvíjí široce položenou výzkumnou otázku (motivace k hraní hry 
World  of  Warcraft)  na  základě  analýzy  vybraných  zdrojů  (filosofická  a  psychodynamická 
literatura). Dospívá k hypotetickému motivačnímu mechanismu projekce, který hráče „drží“ u hry a 
může vést k nadměrnému hraní.

Autor nejprve zavádí rozlišení potřeb na autentické a odcizené. Rozpracovává problematiku 
autentických a odcizených potřeb pomocí pojmů modla, symbol, projekce, objektivace a reflektivní 
funkce a nalezený mechanismus aplikuje na zkoumanou hru.

Provedu na tomto místě stručné shrnutí: Potřeba může být projikována na určitý konkrétní 
objekt – tak vzniká modla. Modla je viděna jako jediný prostředek uspokojení potřeby, a proto na ní 
jedinec lpí. Proces objektivace způsobuje, že modla začíná být viděna symbolicky – přestává být 
modlou – tím jedinec „uvidí“ i jiné způsoby uspokojení potřeby. Reflektivní funkce je podmínkou 
pro objektivaci a projevuje se interpretativním postojem. Hra World of Warcraft poskytuje vhodné 
objekty k projekci, a proto se může stát modlou (či souborem model). To vede ke lpění na herních 
činnostech, které jsou vnímány jako jediný způsob uspokojení potřeb.

V další části autor vyjadřuje potřebu jako proces tázání se, hledání a nalezení odpovědi.
Opět  provedu  stručné  shrnutí:  Otázka  je  autentický  „začátek  potřeby“.  Je  to  pocit, 

vycházející  z vnitřní  podstaty člověka. Odpověď je určitá konkrétní reprezentace potřeby (např. 
pojem „hlad“). Jako taková je vždy do jisté míry zkreslením reality a je tedy vždy nutně odcizením 
(odcizením se  skutečnému prožitku).  Různé  odpovědi  se  však  v  různé  míře  vzdalují  otázce  – 
odcizení tedy může být menší či větší. Přítomnost reflektivní funkce (resp. schopnost objektivace) 
znamená,  že  si  je člověk vědom nutné odcizenosti  odpovědi  – jejího symbolického charakteru. 
Pokud si  člověk není  vědom symbolického charakteru odpovědi,  dochází  k  projekci  a  lpění  na 
odpovídajícím – odpovídající  (tj.  ten,  co poskytuje  odpověď),  se  stává  modlou.  Projekce navíc 
oslabuje/blokuje  reflektivní  funkci,  čímž  aktivně  brání  objektivaci.  Tímto  způsobem dochází  k 
udržování „lpění“ (závislosti).

Jakub Onder se ve vlastním výzkumu zaměřuje na přítomnost, resp. nepřítomnost reflektivní 
funkce – tj. na to, zda je odpověď, kterou hra poskytuje hráčům, je hráči vnímána symbolicky nebo 
ne.  K  tomu  používá  rysy  projekce (absence  stropu,  očekávání  vysoké  kontingence,  idealizace 
odpovídajícího, narušení otázky, narušení interpretativního postoje), ke kterým dospívá na základě 
analýzy literatury a navrhuje, jak by se mohly manifestovat v hráčských výpovědích – tím  vytváří 
předpoklady pro empirickou část.

Celkově je teoretická část napsána s velkým ohledem ke čtenáři, jasně a srozumitelně. Autor 



v ní prokázal schopnost práce s literaturou nejen ve smyslu jejího reportování, ale ve smyslu jejího 
užití pro tvorbu nových idejí. Argumentace je plynulá a snadno sledovatelná. Jen výjimečně se autor 
dopustil „myšlenkových skoků“, kdy na základě premis předložil jeden závěr (jedno vysvětlení), 
aniž by dostatečně zvážil jiné závěry, které připadají v úvahu. Tato místa jsou však v textu dobře 
patrná a tedy přístupná pozdější kritické revizi.

V  empirické  části se  Jakub  Onder  snažil  zejména  o  ověření  platnosti  navrženého 
hypotetického  mechanismu  projekce.  Zvolil  podle  mého  odpovídající  výzkumný  design 
(kvalitativní  rozbor  polostrukturovaných  rozhovorů  s  aktivními  a  bývalými  hráči)  a  přiměřený 
způsob analýzy (posouzení výpovědí pomocí Grieceho maxim).

Analýza dat je provedena citlivě a podána jasně a srozumitelně, což umožňuje celý proces 
analýzy  kriticky  přezkoumat.  Problematickým  místem  empirického  výzkumu  je  ověřování 
mechanismu projekce skrze úroveň hráčovy reflexe hry. Autor sice nalezl ve výpovědích aktivních a 
bývalých hráčů rozdíly, které podporují jeho předpoklady (narušení Grieceho maxim je výraznější u 
aktivních hráčů než u hráčů bývalých), nepodařilo se však prokázat, že nalezené rozdíly jsou dány 
právě  přítomností,  resp.  nepřítomností  mechanismu  projekce.  Na  tuto  skutečnost  autor  sám 
poukázal v diskuzi. Podstatné však je, že autor v empirické části jednoznačně prokázal schopnost 
pracovat s empirickými daty a vyvozovat z nich příslušné závěry. Podobně jako v teoretické části je 
třeba  vyzdvihnout  zejména  přehlednost  a  srozumitelnost  textu  a  kritickou  reflexi  vlastního 
výzkumného postupu, která se objevuje zejména v diskuzi, ale i v průběhu celé práce.

Z  výše  uvedených  důvodů  považuji  bakalářskou  práci  Jakuba  Ondera  za  vysoce 
kvalitní a doporučuji ji k obhajobě s hodnocením výborně.

V Helsinkách 26.5.2010

Mgr. Kateřina Lukavská


