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Posudek oponenta bakalářské práce 

 

Autor BP: Jakub Onder 

Obor:  Psychologie – Speciální pedagogika 

Název BP: Motivační mechanismy hraní MMORPG 

 

Autor se ve své práci zabývá motivací hráčů MMORPG WoW. Klade si tedy otázky 

jako „co lidi k této hře přitahuje“, „proč u ní zůstávají“ a „proč někteří odcházejí“.  

Při pokusu o odpověď autor postupuje způsobem, který je mi velmi sympatický, a 

který lze považovat za svým způsobem odvážný. Tj. poté, co velmi letmo nastolí 

problematiku zkoumaných her, vybuduje si důsledně určitý konceptuální rámec, ve kterém 

později činí svá empirická zkoumání. To je něco, co by samo o sobě mohlo být 

problematické, kdyby zde nebyly splněny tyto podmínky: 1) autor se do teoretické spekulace 

nepustil takříkajíc „od stolu“, ale má za sebou velkou zkušenost s touto hrou, 2) teorie na 

úvod není „dekorativní“, tj. bez potenciálu pro porozumění hlubším souvislostem zkoumané 

skutečnosti (jak tomu v „teoretických částech“ prací často bývá), 3) autor si při promýšlení 

teoretického rámce počíná zdatně, dává odvážně do souvislosti pojmy z často velmi 

vzdálených oblastí, a to způsobem, který je podle mě náležitý, přínosný a originální.  

Autor si zde připraví určitou síť pojmů: autentická a odcizená potřeba, modla, symbol, 

projekce, objektivizace a reflektivní funkce. Vznik modly, na které člověk lpí, a neautentické 

odcizení, které v souvislosti s tím vzniká, chápe jako chybění reflexivní funkce, která 

umožňuje vidět symbolicky. Tuto symbolickou funkci a stažení projekce uskutečňuje proces 

objektivace. Jako velmi užitečné lze chápat také zavedení schématu otázka – odpověď. 

Zjednodušeně řečeno, v odcizení se člověk vzdaluje otázce, tj. „autentickému začátku 

potřeby“.  

Domnívám se, že touto sítí pojmů autor vstoupil do vhodného rámce, který by 

rozhodně stál za další rozpracování (což budiž bráno jako povzbuzující pobídka pro příští 

práci). Zajímavý na tomto rámci je mj. také určitý „konflikt interpretací“ mezi 

„hermeneutikou podezření“ (v této práci např. Fromm, psychoanalýza ad.) a „hermeneutikou 

důvěry“ (v této práci např. Jung). Přičemž hledisko prvně jmenovaná hermeneutiky je v 

této práci zastoupeno výrazně silněji. Přesto však by práci (či jejímu dalšímu pokračování) 

mohla prospět určitá reflexe nesamozřejmosti těchto dvou hledisek. Jde o to, že uvažování o 

symboličnosti, autentičnosti, ulpívání, reflexi či projekci je čímsi výrazně jiným, činíme-li to 

v rámci, který převažuju v této práci, či v rámci Jungiánském, který je zde zastoupen jen 



 2

okrajově. Na druhé straně však velmi oceňuji a považuji za inspirativní souvislosti, které se 

ukazují, jsou-li tito autoři pojednáni společně.  

V souvislosti s naznačeným „konfliktem interpretací“ by možná stálo za to, vzít v této 

práci v úvahu filosofickou hermeneutiku navazující na Heideggera, především pojetí 

Gadamerovo, ve kterém je klíčové schéma „otázka – odpověď“, a to způsobem, který se 

podobá uvažování Jakuba Ondera. V souladu s tímto autorem totiž Gadamer chápe význam 

určitého fenoménu jako otázku, na níž je tento fenomén odpovědí. Jiným slovy: 

neporozumění jako zamlčená otázka.  

Empirickou část, ve které autor provádí kvalitativní analýzu polostrukturovaných 

rozhovorů s aktivními i bývalými hráči, považuji v rámci možností bakalářské práce za 

vhodnou. Je mi sympatické, že autor si uvědomuje a explicitně zmiňuje určitá úskalí, např. 

možnost prokazování rysů projekce či objektivizace. Zároveň bych se však velmi přimlouval 

za to, aby autor ve svém rozvíjení teoretického rámce, a na něm založeném zkoumání, 

pokračoval. Zdá se mi, že naznačený teoretický rámec si říká o víc. To je však spíše pobídka 

k dalšímu zkoumání.  

Oponentova otázka k obhajobě: Bylo by možné trochu podrobněji rozvést možnosti (či 

omezení) prokazování „rysů projekce“ ve výpovědích hráčů z první zkoumané skupiny? 

Z uvedených důvodů považuji bakalářskou práci Jakuba Ondera za kvalitní, originální 

a inspirující. Práce splňuje kritéria kladená na bakalářské práce z oboru psychologie. S 

případným přihlédnutím k výkonu autora při obhajobě se na základě textu práce kloním 

k hodnocení výborně. 

 

V Praze 31. 5. 2010 

     Vladimír Chrz 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


