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Oponentský posudek bakalářské diplomové práce Pavla Rosendorfa 

„Kasino jako chrám hazardní hry“

Pavel Rosendorf ve své bakalářské diplomové práci představuje prostor kasina jako 

„chrám hazardní hry“. Sleduje rovinu vlastního materiálního prostoru i rovinu lidských aktérů 

v tomto prostoru. Ukazuje, jak je tento prostor oddělen od vnějšího světa a čím je specifický. 

Ke  sběru  dat  využil  metodu  zúčastněného  a nezúčastněného  pozorování  a  neformální 

rozhovory  s  gatekeeperem.  Uskutečnil  celkem  17  pozorování  v  kasinu  (55  hodin),  které 

časově  rozložil  tak,  aby  pokrývalo  všechny  dny  v  týdnu  v  různých  časových  úsecích. 

Pořizoval terénní zápisky, které analyzoval pomocí segmentového kódování.

Práce je rozdělena na teoretickou část, metodologickou a vlastní výzkum. V první části 

představuje  koncepci  hry,  typy  hazardní  hry,  prostor  kasina  a  tématizuje  svůj  výzkumný 

záměr. V druhé části popisuje, jakým způsobem sbíral a analyzoval data a zohledňuje etiku 

svého výzkumu. V části  o vlastním výzkumu představuje kasino jako materiální  prostor a 

osoby, které se v něm pohybují, zakončuje ji zobecněním o běžném a speciálním fungování 

kasina. Práce obsahuje též závěr a přehled použité literatury.

Výtky k předkládané práci:

1) drobné formální výtky:

V práci bych očekávala abstrakt a klíčová slova v české a anglické verzi, ale protože na FHS 

není, pokud je mi známo, stanoven pevný formát, ale pouze doporučená forma, pak jejich 

absenci nepovažuji za zásadní chybu.

Na s.  7  je  nepřesná  citace  za  větou:  „V obecné  představě  je  místem,  kam se  lidé  chodí 

odreagovat,  uvolnit,  zažít  pocit  vzrušení nebo dokonce určitou formu dobrodružství,  které  

Georg Simmel formuloval  jako činnost,  která se vymyká z  „obvyklé  kontinuity  života“.  V 
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poznámce č. 6 je citováno jen: Viz. COSGRAVE, J. F. (2006): Pojednání o sociologii rizika a 

hazardních her. New York, Routledge. Část 3, str. 208. Dle mého soudu by mělo být citováno, 

… Simmel (ROK), cit. IN COSGRAVE 2006, s. 208).

Na s. 17 chybí citace u věty: „Huizinga tímto pojetím položil základy teorie magického kruhu 

kterou  později  rozvinuli  američtí  badatelé  Katie  Salenová  a  Eric  Zimmerman.“  Chybí:

(SALENOVÁ, ZIMMERMAN rok).

V kapitole  2.2 Výběr vzorku (s. 20-21) jsou obsaženy i pasáže vztahující se k popisu místa, 

kde se kasino nachází a dále je popisován i vstup badatele do terénu, které by bylo vhodnější 

řadit jinam.

Odstavec z kapitoly  2.3 Techniky sběru dat – „K danému prostoru jsem přistoupil  jako k  

prostoru,  který  je  otevřený,  veřejný,  tudíž  jsem  neinformoval  vedení  podniku  o  své  roli  

pozorovatele.  Svou  identitu  jsem nesdělil  ani  jednotlivým  aktérům,  což  ale  nenarušovalo 

žádné morální normy, neboť jsem od nich nezískával žádné citlivé údaje a pozorování bylo  

vskutku zaměřeno především na dění a jednání aktérů bez vztahu k osobním, citlivým údajům,  

takže by to mělo být také z etického hlediska v pořádku. O mé roli věděl pouze gatekeeper,  

který mně dělal jakoby průvodce, nastínil mi, jak to v takovém kasinu chodí, co od toho mohu 

očekávat a když bylo třeba, tak mi zprostředkovával určité typy informací.“ (s. 21-22) – by 

bylo vhodnější řadit do oddílu 2.5 Etika výzkumu.

2) zásadní výtky:

V  kapitole  2.3  Techniky  sběru  dat autor  píše,  že  prováděl  zúčastněné  a  nezúčastněné 

pozorování a neformální rozhovory s gatekeeperem. Pozorování se autor věnuje dostatečně, 

ale o rozsahu, způsobu záznamu a zpracování dat z neformálních rozhovorů nehovoří.

Popis postupu při analýze dat se mi nezdá dost podrobný, je mu věnována pouze 1/3 strany (s. 

23). Nepodává dobrou představu o tom, jak bylo s daty nakládáno.
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Klady předkládané práce:

Práce začíná srozumitelně formulovaným výzkumným záměrem a dostatečným představením 

teoretických  a  metodologických  východisek.  Stanovené  cíle  práce  se  autorovi  naplnit  a 

výzkumné otázky zodpovědět.

Autor velmi srozumitelně podává dvě konceptualizace hry ve společenské vědě, volí práce 

Johana Huizingy a Rogera Cailloise (HUIZINGA 1971; CAILLOIS, 1998) (s. 8-9). A aby 

tuto svou teoretickou pozici rozvedl, cituje v teoretické části práce dalších 9 prací (NEŠPOR 

2006; BRENNER – BRENNER 1990; SMITH 2005; HORÁČEK 2007; LEVEZOVÁ 2004; 

KASAL 2002; CRAWFORD bez vročení; SOKOL 2004; WACQUANT 2004), což považuji 

za dostatečné.

Na  s.  18-19  pregnantně  tematizuje  svůj  výzkumný  zájem,  který  se  mu,  jak  je  již  výše 

uvedeno, podařilo zdařile naplnit.

V  kapitole  2.3  Techniky  sběru  dat je  detailně  popsán  průběh  výzkumu  s  odkazem  na 

metodologické pojetí, vč. způsobu teréního zápisu, i způsobu vytváření terénních poznámek.

V práci lze naleznout mnoho zajímavých postřehů, např. když autor popisuje bar s posezením, 

ve kterém je též možné sledovat sportovní zápasy, autor píše:  „spojení hazardní hry a sportu,  

dvou typů her, jejichž výchozí principy jsou odlišné. Nicméně euroamerická kultura oba tyto  

světy propojila v rovině sázek“ (s. 27).

Práce je založena na kvalitním a pečlivém pozorování, autor uvádí i např. poznámky ke zvuku 

či  vůním  zkoumaného  terénu  (např.  s.  27)  a  obsahuje  množství  pěkných  obratů,  např. 

„kanceláře kasina – místa nepřítomná“, jak zní jeden z podtitulů (s. 28). Práce je celkově 

čtivá, ale některé pasáže jsou obzvláště dobře napsané, např. „Šedé kachličky vestibulu hotelu 

střídá měkký rudě červený koberec se zvláštními bílými ornamenty. Jako kontrast působí i  

vůně,  která k návštěvníkovi  kasina přichází.  Hned při vstupu do chrámu hazardní hry ho 
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ovane lehký vánek z klimatizace s jemným zápachem kouře z cigaret - jaká změna oproti  

běžnému vzduchu.“ (s. 29).

Součástí práce je i zobecnění v podobě popisu řádného i speciálního provozu kasina (od s. 41 

dále).

Závěrečné hodnocení práce:

Autor  na  začátku  jasně formuluje  cíle  své práce a  svá  teoretická  a  metodologická 

východiska. Cíle práce se autorovi podařilo naplnit a jasně formulovat ve shrnutí a závěru. 

Práce  je  čtivá,  neobsahuje  gramatické  chyby  a  splňuje  formální  i  obsahové  náležitosti 

bakalářské práce.

Nedokonalosti spočívající v drobných formálních nedostatcích (viz. výše) nepovažuji 

za zásadní. Za problematické považuji zejména absenci popisu rozsahu, způsobu záznamu a 

zpracování  dat  z  neformálních  rozhovorů  s  gatekeeperem  a  nedostatečný  popis  způsobu 

analýzy dat z terénních poznámek.

Práci doporučuji k obhajobě.

Navrhuji hodnocení dvě (velmi dobře).

---------------------------------------

Karolína Pauknerová, PhD.

V Praze, 13. 6. 2011
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