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Bakalářská práce Herní styl hráček videoher se věnuje kontrastní dvojici konceptů, jejichž vztah není 

aktuálně dostatečně odborně prozkoumán. Nijak marginální zastoupení hráček videoher bylo opakovaně 

statisticky potvrzeno, přesto o jejich konkrétních herních stylech literatura poskytuje spíše nepodložené 

předpoklady. Autorka zprvu usiluje o odhalení ženských stylů, nasměrování práce však rychle nabírá 

kurz k zmapování genderových interakcí a dekonstrukci panujících stereotypů. Výzkumný proces se 

tedy intuitivně, a zcela smysluplně, začíná obracet k bariérám v přístupu žen k médiu digitálních her. 

Tento závěr reflektuje dosavadní poznatky průkopnických prací (Nick Yee, T. L. Taylor) na poli game 

studies a zároveň poukazuje na vhled do pojmu styl, který udává podobu sociální kognici. Inteligentní 

výzkum tohoto druhu hodnotím jako přínosný, obzvláště ve vztahu k celé řadě eskalujících kauz 

spojených s otevřením rozhovoru o roli žen v herním vývoji, e-sportu či jejich nadměrně 

erotickém/pasivním zobrazování ve videoherním médiu.  

V úvodní podkapitole 1.1 (s. 8) autorka přiznává svou obeznámenost s hráčskou subkulturou a v duchu 

zásad kvalitativního výzkumu zprůhledňuje svou motivaci ke studiu tématu. Krátkými úryvky z dat a 

vlastními pozorováními dokládá autentický obraz toho, jak přítomnost ženy v tomto „obecně mužském“ 

koníčku může měnit charakter komunikace a chování účastníků interakce. Stylisticky se studentce i v 

dalších segmentech práce daří propojovat data s vlastními závěry do smysluplné kompozice. To se 

projevuje také v teoretické části, která v uspokojující míře přesnosti prezentuje herní styl z hlediska 

psychologie, lingvistiky, herních a genderových studií. Koncept stylu nepatří k nejjednodušším 

tématům, o to více mě jako vedoucího práce potěšila samostatnost studentky v proniknutí do dostupné 

literatury.  

K zpracování výzkumné části bylo využito tří případových studií hráček videoher pocházejících z řad 

známých autorky, a to na základě polostrukturovaného rozhovoru. Početnost vzorku a kvalita 

sesbíraných dat by se bez započtení některých kontextuálních faktorů mohla stát zdrojem kritiky. Proti 

však svědčí relativní vzácnost přístupu k takovéto skupině informantek a relativní odlišnost tří kazuistik. 

Reflexe a kontrola výzkumného procesu je demonstrována např. na snaze využít triangulační metodu 

rozhovoru s mužskými herními designery nebo v transparentním uvádění kódovaných pasáží či 

v zahrnutí transkriptu rozhovorů. Interpretace dat probíhala na bázi analýzy kazuistik z perspektivy 

dominantního herního stylu, kontextuálního modelu genderových interakcí (Deaux & Major, 1987) a na 

závěr i propojení tří navržených genderových herních stylů („dáma s ostruhami, dáma za oponou a dáma 

v nesnázích“) s dimenzemi communion, agency (Wyrobkova, 2007) a self-efficacy (Bandura, 1997). 

Kontextuální model by možná zasluhoval podrobnější aplikaci na každou z informantek – jeho současná 

podoba se pohybuje spíše na obecné rovině, jinak ale chápu zpracování dat za přehledné a nosné.   

Závěry práce předkládané v průběžných shrnutích evokují zajímavé otázky i nástiny možných dalších 

linií bádání. Přestože se autorce nepodařilo zjistit příliš informací o vnitřně-herní stránce stylu, poukaz 

k centrální roli romantického partnera jako prostředníka přístupu k digitálním hrám by mohl naznačovat 

pocit ohrožení žen z participace na tradičně mužské zábavě. Výsledné genderové styly tak spíše 

vypovídají o adaptivních strategiích, jak může žena vůbec vstoupit do hry beze strachu z odhalení své 

pohlavní příslušnosti, které by s sebou neslo inzultace, nepříjemný zájem či podezření z nízké 

kompetence. Romantický partner se zároveň stává pro hráčku modelem stylu, jelikož ostatní hráčky jsou 

brány v souladu s tlakem stereotypů jako neexistující nebo neschopné. Kromě výše zmíněných poznatků 

považuji za důležitou implikující premisu práce, že ženský herní styl v klasickém definičním rámci 



vlastně neexistuje. Ženy bezděčně kopírují styly mužů bez vytváření vlastních habituálních a 

personalizovaných forem hry, jelikož nejsou doposud hráčskou subkulturou dostatečně akceptovány. 

Jiný výklad by v souladu s Nickem Yee zase mohl podporovat hypotézu nezávislosti herního stylu na 

pohlaví a vyvracet mylnou ideu, že ženy se ve virtuálních prostředích musí chovat v souladu s předsudky 

reálného světa – nějak odlišně od mužů. Celé genderové téma by tedy bylo spíše otázkou uměle 

vytvořených překážek očekávání.  

Bakalářskou práci Herní styl hráček videoher snadno shledávám po obsahové i formální stránce jako 

dostatečně kvalitně zpracovanou pro doporučení k obhajobě. Jedná se o text inspirativní, jenž 

v přesvědčivé míře předvádí schopnost studenta dostát požadavkům tohoto druhu závěrečných prací.  
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