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K obhajobě předkládaná bakaláŤská práce Zuzany Papicové se věnuje zajímavé,

dovedně definovarré a téměř s}'nelgicky fungující badatelské pIoblematice kombinující témata

výzkumů popu|ámí kultury (kontrétně sociiílního kontextu MMoRPG počítačových her) a

anďýz genderové prob]ematiky. samotné obecné zaněření pníce je třeba nepochybně uvílat,

především kvů]i skutečnosti' že jde o v domácím akademickém diskurzu stále poměrně

novátorské a inovatir.ní téma výzkumu' refle|tující existenci zajímavého' ale zatím nepříIiš

důkladně studovaného společenského fenoménu, kte|ý navíc v}Ťazně ovlivňuje sotrdobou

každodennost.

Prlíce zřetelně vykazuje důkladný zájem o problematiku, akcentov.mý i díky částečně

insiderské situaci badatelky. L1eťý je palmý především v citlivě Fovedené etnogrďi.

dovedném ýběru detailů, schopnosti kompalace a abstakce, a v neposlední řadě snaze o

nalezení univerzálněji platíých závěrů. Jejími blavními charakteristikami je v prrní řadě

solidní teoretický základ' metodologická plomyšlenos! vhodně zvolený badate|ský riLkol a

výzkunné otlízlry, a lelatjvně pečlivě provedený a zplacovaný etnografichf ýzklm. Z
hlediska volby výzkumného terénu oceňuji ýbér tvy World oí WaťcťaÍi' ktelá paří k
nejznámějším a nejpopulámějším húm tohoto typu, a ktelá coŽ je ještě dů1ežitější od

svého vzniku v roce 2004 nastavila ce|ou řadu starrdardů tohoto popkultumího žánru; plo

etnografický výzkum tohoto plostředí je tedy zátoveň nejleplezentďivnější. Pojetí a
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především peformaci genderu by sice bylo možné daleko intenzivněji a důkladněji zkoumat v
jiných MMoRPG brách s většim množstýím' intenzitou a komplexností sociáních interakcí

(nabízí se mpříklad již pion]hská U|ít|xd ohline s dďeko širším ýběrem hemích rolí a

větším dl]Ťazem na nebojové všednodenní altivity)' ale jak již bylo iečeno ýše, World oí

Warc|afr je ý toÍnto smyslu telénem standardním. Další potenciáhí námitka by mohla znít, ž€

větší Ímožství cenných etnografických dat především o performaci genderu by jistě posL]'tl

výzkum provedený na některém z RP (Roleplay) seÍverů této hry; vzhledem k tomu, že

implicitním zriměrem práce bylo zř€jmě popsat ..běžnou každodennost wow,'' se lozhodně

nejedná o výraznější prohřešek při volbě výzkumného telénu. PIáce se. podobně jako dttivá

většjna domácích absolventshích plací věnujících se příbuzné tématice (včehě řady plací

disertačních), které jsem měl v poslední době možnost shlédÚout' věnuj€ primámě etno$afii

prostředí, které autoÍka velice dobře zná a je v něm insiderkou. Insiderský zájem o blízká

témala a související menší odstup od telénu nelze rozhodně chrápat jako deficit této kon]aétní

práce. a1e inleglální souětíst širší domácí badatelské taďce, která plodukováním

..subjekti\a1ích etnoglafií'' podle mého mínění částečně omezuje emancipaci antropologických

studií v našem badatelském diskurzu.

Teoreticky je práce nastavena velice solidně s využitím aktuální anglickojazyčné

literatury zab;ivaiící se jď sociálním a kulturním kontextem online heÍ. tak vřtuá]ním

plostředím a subkultumí ploblematikou obecně (zajímavý je především hned na počátku

pníco citovaný KoziÍets [20t0] s jeho lealistick]fon hodnocením nizké speoifičnosti a

unikátnosti virtu.ilních světů ve sřovniíní s '.běžnou', sociá|ní rea|itou, tak odlišním od

sociálněvědních a především humanitÍích textu z přelomu milénia' vřtualitu přehnaně

adorujících). Autolka ve své pláci teoleticky a črístečně i metodologicky navazuje na již

existující socilálněvědní literaturu zabývající se fenoménem hty World oí WarcťiÚi

(Bainbridge 2010' Naldi 2010, a Come|iussen _ Walker Rettbelg [eds.] 2008); ve raběru

litelatury ale moŽú postádám zmínku o někteďch titulech zab]Ívajících se obecně hemí

ploblematikou z antropologického' etnologického, popřípadě filozofického blediska (pouze

zplostředkováně je odkazováno na zakladatelské dílo Johana Huizingy). vážnějším

nedostatkem je řelativně malý počet titulů z oblasti studia genderu (na anďýzu tohoto tématu

je přitom práce do značné míry zaměřena!) vedle klasické pnáce PierraBoutdieu Natlylóda
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mužú (2000) jsou' pokud se nemýlím' v textu využívány pouze dvě plác€ z tohoto

disciplinfuního zaměření'

Velice pečlivě je (pravděpodobně díky výrazné intervenci vedoucího práce)

wplacována metodologická kapitola s relativně dovedně \rystavěn]ýn; (j kdyŽ možná příliš

obecně koncipovanými) výzkumnými otizkami; výběr metod ('ičastněné pozorovdní zde je

na místě po,.niimka' že narozdíl od drtivé většiny bakalářských prací zabi.vajicich se

podobnými tématy bylo pozorování Šk|rtečně paťlicipaÍiý,í' tj' Ý'ýzkumnice danou hru

skutečně aL1ivně hrá|a; a polostruknroýa é a heslťuktufované rozholory) je možné

považovat sice za standaldní, ale vhodně zvolený. Metodologie pláce je obecně vystavěna

kva|itně, včetně citlivé reÍlexe vlastní pozice v terénu, zamýšlení se nad zdroji emograťrckých

dat, akceptace vice perspektiv, apod. Velice dobřeje zpracovríno i zohledňoÝíní etické roviny

Ú'<umu a popis aplikace telénních metod a technik. Představite]iý by na druhou straDu

určitě byl delší časo!ý p.ostoÍ věnovaný zúčastněnému pozorcv{iní (plobíhalo po lři týdny.

vždy přiblizně ai hodiny večer); počet uskutečněÍých rozbovoru (8) považuji ale u

kva]itativně laděného výzkumu za dos1atečÍý.

Úvodni část textu se možná příliš důkladně (na úkol Úznamnější etnog!ďe) věnuje

předst,avení širšího historického a krltumího kontextu MMoRPG' tedy masoýě hraných

onlít,e ýideoher (překlad autolky práce) a především sezniímení s mechanismy Jeiich

fungování; ty jsou popsiíny relatir'ně dovedně, ačkoli mím pocit. že pro nezasvěc€né čteÍáie

poněkud krypticky a ne zcela důsledně, navíc s potenciálními nepřesnostmi (např. jjiné

multiplayer videohry než MMORPG se poďe mého mínění odehrávají,....ýe ýlash1ím

rozlehlém a velmi kompleÍním sýětě s ýlastní /rislorll. ' ''', podobně bych také dejmě netwdil,

že většina starších počitačových herje lineámích s' 2 posuzováné práce; k umíání avataru v

MMoRPc v podstatě nedochází, nebot'jsou po své ..smrti'' téměř instantně a bez větších

následků ..recyk1ovány.' s' 5 posuzované p|áce.' sto1nilŤa Du geons and Dragons ýyšIa až ý

foce 1974, ne v loce 1970 plavděpodobně nepřesný překlad na s' 10 posuzované práce). K

hodnocení některýclr těchto aspeldů pláce ale nejsem zcela relevantní osobou' protože jsem

přes čtyři Ioky jednu z her tohoto t}pu relativně aktivně fuái a jsem tedy do zrračné míry

insidercm. Přesto se tato kapitola podle mého mínění zbýečně detailně zaměŤuje na technické
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až technicishí aspekty problematila na úkor zajímavějšího sociálního fungování herního

světa (např' lak probíhá zakládání gildy či přijímání nových členů je pro sociální vědce určitě

zajimavější, neŽ přesíý popis fungováÍíjedno1livých hemích Io1í v bojoÚch situacích).

samotnou deskipci, analýzu i interpletaci etnogafických dat poviuji za dovedoě

provedenoq celá řada autolčiných ziištění (např. o prolínrání ..vir1uálních' a ..rcálných,

vztahů, strategiich výb&u hemí postavy v závislosti na genderu húčky/hráče, postavy ajejím

vzhledu, genderově definovaných rozdílech chovád při velbiílní komunikaci v závislosti na

složení hemí skupiny či použté komunikační technologii' speciťrck1frn genderově

definovaným komunikačním strategiím a reakcím na specifické komunikační situace,

fetišizaci vzh]edu někteďch hemích postav, preferenci hraní ženských postav u ženských

h]áčů oprcti mužskému ..širšímu výběru'', obecné důležitosti maskulinit) a výrazné

sexualizaci ženských hemích postav. ale o ruzných úrovních významu genderu u vzhledu

herních postav. jejich vlastností, hemích mechanismů a samotných hráček a fuáčů' apod.) je

ve|ice zajímav{ mnohdy překvapivá a někdy i s poměmě šilokotr Úpovědní hodnotou.

Autorka při svém výzkumu důsledně odděluje rovinu hemích mecharrismů nastavenou tvrirci

hry a rovinu sociálních intelakci vývářenou jejími hráči, a zkoumá ruzné následky a mody

jejich vzájemné dyÍamiky. Stranou samozřejmě ne7"ustává ani dynamika probíhající mezi

jednotlivci či ruznj,rni sooiiílními fomracemi, ať už těmi vznikajícími pouze ve bře (lze ale být

ve wow skutečně ..pouze ve bře',?) nebo čiístečltě i mimo ni. Genderový aspekt je při všecb

těchto intelakcich dokrÚnentoviin a analyzován velice cit|ivě.

Z formrí]rrího hlediska práce bohužel následuje běžný standald velké části dnešních

bakalářských prací. charakterizovalelný nedostatečnou pozomostí věnovanou 1brmáhí

úpravě. To se týká především poznrímkového aparátu a sea1amu literatury (kde na koncích

vět střídavě nac|\élziÍne tečky a jejich absenci) a nerozhodnosti obledně výběru někteďch

analýických a aktérských temínů, které jsou v pl.íci používány dosti nekonzistentlě (např'

..gildď,vs' ..guildď, . s. 1 posuzované práce, ..class,,vs- ..povollání'' vs. ..poslání.,v celém

texfu, apod.) a občasných nepiesností (.Bohď' vs' správně ..boha,. s. 1l posuzované práce'

..České a Slovenské hráče'. vs. ..české a slovenské hrriče,' s. 22 posuzované pláce). Formální

celetná 20' 116 42 Praha 1
teL 221 6L9 622, e-mail: ethno@ff.cuni.cz



. ;;lgl:i' 
i.l'.i;;;.. .r

.,r:iil.r.r.,i;:r..

UNIVERZITA KARLoVA V PRAZE
FILoZoFIcKÁ FAKULTA

USTAV ETNoLoGIE

nedostatky práce částečně \Yvažuje řelďivně solidní stylistika (až na výjimky, jako například

ne zcela srozumitelná poznfunka č. 1 9).

Zívěrem je možné konsíatovat. že práce - i přes \.ýše zmíněné dŤobné yýtky' míněné

ovšem zcela pozitině, jako pobídky k potenciátrl další badatelské pláci na tomto poli

předsta.vuje cermý přínos pro domácí bádríní na poli kvalitatir'ttích anaý jak populámí

kulfuÍy (především hemích stuďí), tak subkultumích tendenci současné české spol€čnosti.

z tohoto důvodu si dovo1uji lyslovit hodnocení směřující k dostatečnému naplnění

požadavků kladených na práce tohoto t}?u a na tomto základě její doporučeni k obhajobě ve

stívající podobě s nawhovanou známkon ýebni dobře' s potenciiální změnou v závislosti na

pruběhu obhajoby.

Y Ptaze drc 2' zÁří 2014
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