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Cílem bakalářské práce Kláry Nettlové je vyjasnit fenomén hry za pomoci studií Eugena 

Finka. Práce přitom zohledňuje i klasická díla Huizingy a Cailloise a dále výběrově novější 

literaturu.

Myslím, že autorka svůj cíl dosáhla – předkládá nereduktivní výklad fenoménu hry, ve 

kterém pochopitelně dominuje perspektiva finkovská, nicméně i další myslitelé napomáhají 

k věcnému porozumění a jejich využití není jen ornamentální. (Příkladem dobrého přístupu 

k dílům Huizingy a Cailloise je úvaha o falešném hráči na str. 20-21.)

Výhrady:

Některé autorčiny formulace nejsou příliš srozumitelné (naštěstí jsou jen ojedinělé).

Cituji: „Ke klasifikaci her podle jejich převládajícího principu přidává Caillois ještě další 

aspekty, které by se daly označit za jakýsi vnitřní vývoj, podle nějž jsou hry odstupňovány.“ 

(str. 12)

Kdo zná problematiku ohledů paidia a ludus, tvrzení správně přetlumočí, ale neznalého 

čtenáře tvrzení o aspektech, ‚které by se daly označit za jakýsi vnitřní vývoj‘ spíše zmate.

Cituji: „…připodobňuje svět hry k malému mikrokosmu…“ (str. 28) 

Zde je myslím komentář zbytečný…

Cituji: „Je jistě možné nalézt mezi světem hry a světem obrazu určitou strukturální 

podobnost – oba tyto světy jsou uzavřeny do sebe a vymezeny vůči všemu vnějšímu, přičemž 

ale neporušují reálnou souvislost lidí a věcí. Obraz je svou povahou ireálným zdáním, které se 

ale vždy spojuje s věcí. Obraz vždy něco zpodobuje. Je to bytostně výtvor a každé vytváření 

končí zhotoveným produktem. Hra na druhé straně je bytostně tvořením.“ (str. 37)

https://is.cuni.cz/studium/kdojekdo/index.php?id=99caeb8535e32fa6c9553a6bc85be9d3&tid=1&do=detail&si=413231&fap=dipl_uc&x_do=main&x_doo=detail&x_did=149032


Autorce se v tomto textu nedaří náležitě upozornit na přechod od připuštění shody 

k vykázání diference. 

Cituji: „Člověk může hru soudit z pohledu odkouzlené skutečnosti, ve chvíli, kdy hra 

skončí, nebo pokud se jí třeba vůbec neúčastní. Může se ale také stát při pohledu na hru 

uchváceným divákem, který si je sice vědom toho, že herec svou roli hraje, ale plně prožívá 

skutky právě oné herecké postavy. V prvním případě, v odkouzleném pohledu, vnímáme rysy 

napodobování velmi jasně. Odkouzlený pohled sarkasticky srovnává roli a reálného herce a 

vidí, jak takový obraz zaostává za skutečností.“ (str. 38)

V citovaném úryvku může čtenáře zaskočit netematizovaná specifikace fenoménu hry 

ohlašující se termínem ‚herec‘. Doplnění by možná zasloužilo i poslední citované souvětí o 

tom, jak obraz (tj. role) zaostává pro ‚odkouzlený pohled‘ za skutečností (tj. za reálným

hercem). 

V bakalářce bych uvítal i explicitní tematizaci problematiky zvířecího hraní. Autorka 

uvádí Huizingovo tvrzení o tom, „že si že si hrají také zvířata“ (str. 11), ale spolu s tím 

odlišuje ostře člověka od zvířete v souvislosti třetího Finkova významu slova ‚světský‘ (str. 

44). Mohla by tedy, vzhledem k tomu, že jejím cílovým autorem je právě Eugen Fink, zmínit 

i Finkovo rozumění fenoménu (tzv.) hry zvířat. 

Přes uvedené připomínky považuji práci za zdařilou a navrhuji hodnocení výborně. 

V Praze, 7. 7. 2014

Mgr. Richard Zika, Ph.D.


