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Pavel Rosendorf si vybral neotřelé téma. Zaměřil se na antropologickou interpretaci 

prostředí kasina. Položil si otázku, skrze jaké výrazové prostředky lze vnímat kasino jako 

herní prostor. Pro vyjádření této myšlenky použil přiléhavou metaforu, kterou vložil i do 

názvu práce, – kasino jako chrám hazardní hry. 

V teoretické části se věnoval klíčovému pojmu své práce, tedy hře, respektive hazardní 

hře.  Krom jiného podal i deskripci typů hazardních her, které se hrají v kasinech, a popisu 

kasina jako fenoménu euroamerické civilizace. Stěžejní však pro jeho práci byl výklad, který 

rozvíjel myšlenku, že hra je prostorově a časově vydělena z každodennosti. Kulturní prvky a 

jevy, které zdůrazňují tuto vydělennost hry z každodennosti, pak hledal v prostředí 

konkrétního kasina. 

Data pro vlastní interpretace získal na základě terénního výzkumu ve vybraném 

kasinu. Pro svůj projekt získal gatekeepra, který mu zprostředkoval vhled do sledovaného 

prostředí kasina. Zároveň zde realizoval několik hodin zúčastněného pozorování. Povaha 

zúčastněného pozorování v kasinu však přinesla jen minimum neformálních rozhovorů, neboť 

způsob komunikace v tomto prostředí neformální rozhovory vůči sobě anonymních lidí spíše 

vylučuje. Tato data analyzoval s odvoláním na Vacqanta skrze vlastní subjektivitu. Přistoupil 

k sémiotické analýze dat. 

Prezentaci a interpretaci dat pak rozvrhl v principu do tří částí. V prvé se zaměřil na 

vlastní prostor kasina a významy, které nese. Věnoval se logice uspořádání prostoru, jeho 

významovým doménám a výrazovým prostředkům, které určují zejména doménu hry. 

V druhé části se pak zaměřil na aktéry tohoto prostoru a jejich akceptaci herního prostoru 

skrze jejich  role, které zde přijímají. Třetí část věnoval popisu běžného a mimořádného dne 

v kasinu, aby data, která předcházejí, uvedl do kontextu. 

Na základě analýzy dat Pavel Rosendorf dospěl k relevantním závěrům. Prostor kasina 

popsal jako průnik tří významových domén, které se vzájemně prolínají jak v prostoru, tak 

jsou spolu v interakci skrze role aktérů kasina. Domény, které autor stanovil jsou vlastně 

třemi kontexty reality: hry x každodennosti x byznysu.  

Předkládaná bakalářská práce Pavla Rosendorfa je nejen dobře strukturovaná, ale je 

též vtipným a neotřelým pokusem, jak přemýšlet o kulturním prvku, prostoru či jevu. 

S ohledem na získaný materiál a v návaznosti na další teorie by bylo lze prohlubovat popis a 

podávat další interpretace. Což je jak potvrzením skutečnosti, že se jedná o nosné téma, tak 

úvahou, zda nebylo škoda pootevřená dvířka otevřít zcela. V každém případě Pavel Rosendorf 

byl empatickým studentem, který adekvátně reagoval na podněty, jež zazněly na 

konzultacích. 

Práci doporučuji k obhajobě. Navrhuji hodnocení velmi dobře. 
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