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Zuzana Papicová se ve své bakalářské práci věnuje problematice genderu ve virtuálním 

prostředí, konkrétně na poli online počítačových her. Za cíl si klade zjistit, „jak je ve hře World 

of Warcraft gender hráči performován a jak ho samotní hráči nazírají“ (s. 21). K dosažení tohoto 

cíle realizovala empirický výzkum vedený metodou tzv. virtuální etnografie, tedy etnografie ve 

virtuálním prostředí, doplněnou o polostrukturované rozhovory s aktéry zmiňované hry. Práce je 

strukturována do pěti kapitol, kromě úvodu (s. 1) a závěru (s. 43-44) ji tvoří kapitoly věnované 

teoretickému zakotvení (s. 2-20), metodologii výzkumu (s. 21-29) a vlastní prezentaci 

empirických zjištění (s. 30-42). Práce je doplněna obrazovou a textovou přílohou, obsahující 

vyobrazení genderových rozdílů jednotlivých „ras“ objevujících se v dané hře a osnovu pro 

vedení interview. 

V kapitole věnované teoretickému zakotvení problému autorka představuje dva hlavní 

koncepty, s nimiž bude pracovat – virtuální světy (zejména Bainbridge, Andrade a Boellstorff) a 

gender (Renzetti a Curran, Bourdieu), aby následně mohla přejít k pojednání jejich vzájemného 

vztahu (zejména Nardi a Corneliussen). Teoretická část je přehledná, autorka pracuje s relevantní 

literaturou, skrze niž si buduje interpretační rámec pro následnou interpretaci empirického 

materiálu. Podkapitola věnovaná genderu je sice relativně stručná (s. 13-14), ale pro potřeby 

bakalářské práce dostačující (i vzhledem k následnému poměrně důkladnému zpracování genderu 

v počítačových hrách obecně i samotné analyzované hře). 

Následující kapitola věnovaná metodologii (s. 21-29) je zpracovaná téměř příkladně. 

Autorka metodologické kroky, které v průběhu výzkumu činila, nejen popisuje, ale společně 

s vymezením svých výzkumných pozic také reflexivně hodnotí jejich vliv na průběh výzkumu. A 

to vše autorka adekvátně ukotvuje v metodologické literatuře. K jediné připomínce 

k metodologické části se vrátím později. 

Jádro vlastní práce, výsledky svého empirického výzkumu prezentované ve 4. kapitole 

(Hráči a hráčky World of Warcraft a gender, s. 30-42), autorka dělí ve shodě s cílem výzkumu na 

dvě podkapitoly pojednávající nejprve pojetí genderu a následně jeho performaci. Obě 

podkapitoly jsou napsány přehledně, autorka svá tvrzení dokládá výpověďmi svých informátorů 

či úryvky z pozorovaných situací ve hře a zároveň se snaží o dialog s teoretickou literaturou, což 

se jí ve většině případů úspěšně daří. V některých případech práce potvrzuje výsledky již 

provedených výzkumů, v jiných přináší nová zajímavá zjištění, z nichž za nejpodnětnější 

považuji postřeh o nevyrovnanosti komunikace mezi gendery s ohledem na to, kdy je adresátem 

sdělení charakter a kdy hráč (s. 41-42). V některých případech se však autorka nechává příliš 

unést jednou interpretací zachycené situace a opomíjí případné interpretace alternativní. 

V tomto ohledu bych rád slyšel autorčinu reakci na následující otázky: 

1) Na s. 36 autorka tvrdí, že z výroků hráčů hrajících mužský a ženský „charakter“ 

vyplývá, „že pro pohled byly určeny pouze ženské charaktery“. Je možné tuto skutečnost 

interpretovat ještě jinak? 

2) Je možné reinterpretovat následující tvrzení ze s. 38? „ Hráči jsou tak odměňováni za 

dodržování genderových stereotypů, ačkoli je hra jako genderované neoznačuje a snaží se [sic!] 

aby s nimi spojené aktivity jako genderované vnímané nebyly a je v tomto ohledu úspěšná.“ 

 3) Na s. 38-39 autorka předkládá část herní komunikace, kterou dokládá sexistické výroky 

některých hráčů, které jsou pro hráčky obtěžující. Jak je možné alternativně interpretovat chování 

hráče v reakci na chování hráček? 



 

Do této chvíle jsem autorku spíše chválil, je tedy na čase, abych ji začal také kritizovat. 

Začnu přitom od nejméně závažných nedostatků. 

V části metodologie věnované analytickým postupům (s. 29) autorka vybočuje z užívání 

minulého slovesného času a používá čas budoucí. Lze předpokládat, že se tak stalo jednoduše 

proto, že zkopírovala část svého projektu výzkumu. Ten lze samozřejmě využít, měl by ale 

stylisticky korespondovat s dalším textem. V seznamu literatury absentují tři položky, na něž 

autorka v textu odkazuje. Shodou okolností se jedná o tři prezentace metodologického kurzu 

(Vaňková, Novotná, Heřmanský). Po formální stránce je v práci nadprůměrné množství překlepů, 

gramatických chyb, vynechaných či opakujících se slov, apod. Všechny tyto nedostatky 

poukazují na nedostatečně důsledně provedenou finální editaci textu, ať již byla způsobená 

nedostatkem času či autorčiných sil. 

Považuji trochu za škodu, že závěr práce je pouhým shrnutím již zmiňovaných zjištění, i 

když je třeba uznat, že dobře provedeným. Získaná data umožňovala, aby se autorka pokusila o 

některé odvážnější interpretace ve vztahu k genderové problematice obecně, tedy mimo virtuální 

světy. Je škoda, že se tak nestalo. 

Za největší problém považuji obsah úvodu celé práce. Relevantní jsou pouze první tři věty 

(na prvních devíti řádcích), zbytek je natolik vytržen z kontextu, že působí, jakoby se zcela jiná 

část práce dostala nedopatřením do úvodu. Úvod má čtenáři nastínit zkoumaný problém, s nímž 

se v práci setká, nikoliv zcela mimo kontext definovat dva stěžejní koncepty, s nimiž bude práce 

pracovat. 

Tyto nedostatky však předkládanou práci nijak zásadně nediskvalifikují. Domnívám se, že 

je naopak výsledkem kvalitně provedeného empirického výzkumu, který pouze nebyl zcela 

dotažen. Práce ale jednoznačně splňuje požadavky kladené na absolventskou práci a přináší 

některá zajímavá zjištění. Doporučuji ji proto k obhajobě a navrhuji hodnocení velmi dobře. 
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