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Bakalářská práce se zabývá tématem, které zdánlivě není příliš psychologické. Autorka ho ale uchopuje pomocí 

psychologických konceptů. Práce je zdařilá, působí vyzrále a přináší vcelku originální závěry. Jejich opora 

v datech má však určité slabiny popsané níže.   

Práce vychází ze skutečnosti, že historicky bylo hraní videoher mužskou doménou a ženy v ní tedy nejsou 

etablovány. Celkově ale platí, že hraní mezi dospělými (jakýchkoliv her) je asociováno s muži. Je legitimizováno 

představou „mužů jako věčných chlapců“. Přítomnost žen na poli videoher pak narušuje tuto definici 

maskulinity. Práce se zabývá tím, jak ženy hrající videohry vnímají své postavení a jak se to promítá do jejich 

postupů v rámci hry. Autorka se zaměřuje na herní styly, avšak zasazuje je do širších souvislostí, což oceňuji.  

Těžištěm teoretické části je představení herních stylů a modelu genderově podmíněného chování. Text je 

stručný, ale výstižný. Svědčí o dobrém porozumění studované literatuře. Postrádám však vzájemné srovnání 

typologií hráčů podle Bartla a podle Batemana a Boona. Zároveň si kladu otázku (laickou, neboť prostředí 

videoher je pro mě neznámé), zda hráčská typologie, stejně tak i typologie herních stylů, má opodstatnění bez 

vztažení k typům her. Tedy zda různé žánry her determinují různé typy hráčů a naopak.  

Pro analytický vhled do genderových vzorců hráčských zkušeností a herních stylů autorka zvolila model od 

Deaux & Major (1987). Model je užitečným nástrojem, nicméně představuje již starší přístup, který byl od svého 

vzniku několikrát podroben kritice a na základě toho upraven. Navíc se jedná o paradigmaticky ukotvený 

model. Autorka mohla využít i jiné přístupy, např. socio-kognitivní teorii Bandury a Bussey. Které další 

teoretické přístupy kromě Deaux & Major (1987) autorka zvažovala? Zdroje týkající se psychologie genderu jsou 

spíše starší (kromě Wyrobkové, 2007). Wyrobková je v práci chybně citována coby autorka rozlišení agency a 

communion – ona tuto dichotomii pouze přebírá a dál rozvíjí.  

V teoretické části je dílčí pozornost věnována také konceptu self-efficacy. Chybí ale vztah SE a genderu a rovněž 

vztah SE a hraní her. Existují v těchto oblastech nějaké výzkumy? Představení obou kapitol je dobré, avšak 

nevyplývá z nich vazba na výzkumný problém. Účelem teoretické části by mělo být zdůvodnit s použitím 

dosavadního vědeckého poznání vlastní výzkumný problém.  

Autorka realizovala kvalitativní výzkum založený na rozhovorech s hráčkami. Badatelský přístup je dobře 

představený a opět svědčí o vyspělosti autorky. Slabinou výzkumu je však velmi malý výzkumný soubor – 

autorka realizovala pouze tři tematické rozhovory (v případě jiných typů rozhovorů by se mohlo jednat o 

dostatečný počet). Protože rozhovory přinášely vzájemně odlišná zjištění, mělo se v nich pokračovat, dokud by 

nedošlo k nasycení.  

Za problematické považuji i výzkumné otázky. Konkrétně, první a druhá výzkumná otázka nejsou pro tak malý 

soubor dat vhodné. Existující typy herních stylů nelze jen třemi rozhovory odhalit – to je deskriptivní a 

extenzivní cíl. Kvalitativní výzkum míří spíše k hloubce a komplexnosti individuální zkušenosti, což splňuje jen 

třetí výzkumná otázka. 

V analytickém přístupu autorka uvádí inspiraci zakotvenou teorií. Ta je však velmi volná a z podstaty 

problematická, protože není splněna výchozí podmínka otevřenosti vůči zkoumanému problému a šířky vedení 

rozhovoru. Jaké jiné druhy analýz autorka zvažovala? A proč je zavrhla? Pochybnosti mám také o aplikaci 

otevřeného kódování. Zdá se mi, že autorka při analýze rovnou hledala herní styly a aplikovala model. Co 

v tomto přístupu bylo za „otevřenost“? 



V představení výzkumu postrádám některé informace: chybí zdůvodněná struktura rozhovoru, v medailoncích 

jsou uvedeny názvy kategorií, aniž by bylo jasné, co znamenají, a o aktérkách se nedozvídáme základní 

demografické údaje – kolik jim je let, jaké mají vzdělání, co dělají za povolání atd. Představení aktérky jako 

hráčky je naopak velmi podrobné, což vede k tomu, že se v analýze řada informací opakuje.  

V analýze autorka používá pojmy „genderový herní styl“ a „genderové pojetí hry“. Gender je vztahový pojem – 

femininita není myslitelná bez maskulinity a opačně. Zdá se, že autorka implicitně srovnávání žen a mužů 

provádí, avšak není jasné, na čem ho staví. Buď mohla využívat výpovědi žen a mužů (to se ale neděje, protože 

muži v souboru absentovali), nebo mohla vycházet ze srovnání, které provedly samy respondentky ve svých 

výpovědích, nebo mohl být zdrojem mužských zkušeností jiný výzkum.  

Absence dat od mužů je zvláště problematická v momentech, kdy se autorka pouští do konstrukce mužských 

pohledů, např. na s. 55-56, kde se věnuje motivacím a chování muže-zprostředkovatele. Nejedná se o ženskou 

interpretaci mužských zkušeností (k tomu v rozhovorech nejsou podklady), jedná se o autorčinu hypotézu – 

zajímavou, ale neukotvenou v datech. Pokud by autorka měla k dispozici i hráče-muže, bylo by bývalo zajímavé 

ověřit komplementaritu herních stylů žen a mužů v případě romantického vztahu – tedy nakolik muži skutečně 

produkují a očekávají popsané chování?, jak jim to vyhovuje?, a nakolik se ženy staví do pozice submisivní a 

nezkušené, aby uchránily romantický vztah?  

V kontextu genderové komplementarity autorka interpretuje volbu určitých herních titulů jako důkaz nejistoty 

a podřízenosti hráček-žen jejich partnerům. Nelze ale uvažovat také o tom, že se jedná o projev jiné motivace 

ke hře? Autorka sama dochází v jiné části k tomu, že pro dvě ze tří analyzovaných hráček je hra vztahovou 

platformou, tj. aktivitou poskytující společnou zkušenost. V tomto smyslu by pak volba herních titulů, které 

používá muž, nebyla absencí agency, ale namířením agency jiným směrem – mimo hru, do vztahu. Zdá se, že 

autorčina interpretace latentně vychází z androcentrické hierarchizace agency a communion, kde první je 

kulturně hodnotnější. 

Klíčovým tématem se ukázala reflexe vlastní výjimečné pozice v herním světě. Jde o zajímavou figuru, která by 

se mohla stát centrem přístupu. Autorka to dává do souvislosti s vyhledáváním či distancí od sociálních vazeb 

(s. 46-47 a s. 55). Uvedené výpovědi to ale nepotvrzují – specifická pozice v nich nebyla tematizována. Může 

autorka při obhajobě předložit jiné, vhodnější citace? S tím souvisí přehlížení a znevažování sebe i jiných žen, 

které spolu s preferencí s muži asociovaných přístupů, je v souladu s tradičním genderovým řádem. Jaké 

významy to má pro identitu hráček? V kapitole  sebehodnocení to není dostatečně rozvedeno.  

Za potenciálně teoreticky zajímavé zjištění pokládám dimenzionální strukturu agency, a to nejen ve vztahu 

k teorii her. Autorka různé dimenze agency shrnuje v závěrečném představení stylů. Ačkoliv jejich představení 

působí logicky, dimenze bohužel nejsou zdůvodněny a opřeny o data.  

Po formální stránce má bakalářská práce několik problémů. Tím hlavním jsou gramatické chyby v interpunkci. 

Dále ve dvou případech byl špatně použit odkaz na zdroj podle bibliografické normy. Mezi číslicí a % se píše 

mezera.  

 

Závěr: Bakalářskou práci Johany Rosendorfové považuji, navzdory výše uvedeným problematickým místům, za 

zdařilou. Práce působí vyzrálým dojmem. Z textu je patrné, že autorka má dobré analytické schopnosti. Hlavní 

slabinou práce je velmi omezený soubor dat. Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.  

 

V Praze, 12. 5. 2016     Irena Smetáčková  


