
Oponentský posudek na disertační práci Ondřeje Hrabce: Herní styl jako intencionální 
model hráčů videoher

Ad aktuálnost zvoleného tématu

Jestli dobře rozumím textu, autor věnuje svou pozornost hráčům tzv. videoher 
(synonymně „digitálních“ či „mediovaných počítačem“ – s. 8); a to takových, ve kterých hráči 
soutěží; a to nikoli s počítačem, nýbrž s živými protihráči, takže ve hře proti sobě mohou stát 
dva živí hráči nebo týmy. Pro hry jsou dále charakteristické využívání internetu a masy hráčů: 
takže taková populární hra jako League of Legends se za rok 2014 mohla pochlubit 67 
miliony příznivců, kteří se ve hře objeví alespoň jednou měsíčně, a 27 miliony hráčů denně (s. 
119). Dále, jde o hry, kterým se hráči nevěnují jen amatérsky, ale též poloprofesionálně či 
profesionálně; takže jde o hry, které jsou hrané i jako sportovní disciplíny jako kterékoliv 
komercionalizované tradiční sporty. Bohatství disciplín nově vznikajícího e-sportu pak 
naznačuje stručný přehled těch populárních, které autor člení do 5 žánrů: Bojovky; 
Multiplayer online battle arena; Real-timové strategie; Sportovní hry; Střílečky z první osoby 
(s. 31–32). Komunita příznivců těchto her pak nesestává jen z amatérských, 
poloprofesionálních či profesionálních hráčů, ale též z diváků, fanoušků, komentátorů, 
herních žurnalistů, koučů – v souhrnu by se dalo říct, že tato komunita vytváří regulérní 
sportovní subkulturu. V rámci této subkultury pak dochází i k takové reflexi herního chování 
hráčů, která usiluje o třídění hráčů z hlediska, řekněme, laické psychologie osobnosti, 
potažmo z hlediska zájmu o předvídatelnost jejich herního chování. Volba této reflexe za 
předmět badatelského zájmu je tedy nesporně volbou tématu aktuálního, neboť před, 
řekněme, dvaceti či třiceti lety daný jev nejen nebyl tak masově rozšířený, ale vlastně ani 
neexistoval.

Ad Zda disertace splnila stanovený cíl? + Jaké nové poznatky přinesla?

Pokud bych si dovolil parafrázi hlavních dvou dílčích cílů výzkumu, pak autor 
usiloval o vypracování vlastní syntézy typologií herního chování hráčů používaných v dané 
subkultuře a o nějaký ten vhled do toho, jak tyto poznatky mohou hráči rozehrávat při tzv. 
mindgames (etno-pojem pro psychologické bitvy rozehrávané mezi protivníky). Dle mého 
soudu se mu oba cíle podařilo splnit. Jak?

Ten první dílčí cíl splnil pomocí pojmu „herní styl“, který si definuje pomocí 
„intencionality“; synonymně „čeho a jak se bude snažit soupeř dosáhnout“ (s. 45) – dovolil 
bych si parafrázi „pomocí toho, v čem hráč vyhledává to samoúčelné potěšení ze hry“. A to 
tak, že za prvé, vyčleňuje 10 kategorií herního stylu a pro ně charakteristických intencionalit: 
dvě kategorie pro dimenze, ve kterých hráči reagují na to, že hra není rozehrávaná jako 
solitérní vůči počítači, ale vůči živým protihráčům, případně s živými spoluhráči (1. Asociální 
styl – Rozporovat či podlamovat normy hráčské kultury; 2. Sociální styl – Respektovat 
hráčské normy, vytvářet vztahy, hrát týmovou roli); pět kategorií pro dimenze, ve kterých 
hráči reagují na to, že si hráč ve hře nemusí zahrávat jen se soutěží v obratnosti (3. Výkonový 
styl – Vyhrát, dosáhnout vysoké úrovně kompetence; 4. Logistický styl – Efektivně 
kumulovat herní hodnoty a poměřovat se s ostatními [jaksi mimo hlavní zájem o výhru 
v soutěži]; 5. Poznávací styl – Poznávat a prozkoumávat herní systém nebo svět; 6. 
Expresivní styl – Vyjádřit sám sebe nebo fikci; 7. Konzumní styl – Hrát za účelem stimulace); 
dvě kategorie pro, dalo by se říct, klasické dimenze alternativních přístupů k nezbytným 
součástem soutěžení (8. Agresivní vs. defenzivní styl – Vyhrát rychle a riskantně/vyhnout se 
prohře a minimalizovat risk; 9. Taktický vs. strategický styl – Rozhodovat se během procesu 
nebo předem); a jednu kategorii pro dimenzi, ve které hráči reagují na to, že soutěž má 
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podobu zápasu (vs. závodu), že hráčům vzdorují ve hře protihráči, a nikoli nějaký, na 
protivnících nezávislý „objekt“ (10. Metagamingový styl – Přečíst nebo manipulovat tahy 
soupeře a sám se stát nečitelným). Za druhé, tyto kategorie dále člení na podkategorie a 
zevrubně popisuje jejich projevy; přitom bohatě využívá „hráčské“ pojmosloví a jeho výklad 
(termín „hráčské“ zde i dále používám v platnosti nejen na samotné hráče, ale i na 
komentátory a herní novináře, s nimiž autor vedl rozhovory); a upozorňuje na to, když se 
různé styly/intencionality projevují podobným chováním. Za třetí, své kategorie vždy 
diskutuje jednak s několika renomovanými typologiemi hráčů videoher z odborné literatury, 
jednak s typologií ideologicky zakotvených pojetí toho, co je hra, od jednoho z 
nejvýznamnějších současných ludologů – Suttona-Smithe. (To vše v kapitole 3.1 
Kategorizace herního stylu – s. 51–109).)

Ten druhý dílčí cíl splnil pomocí propojení zmíněného hráčského pojmu „mindgames“ 
se subkategoriemi kategorie Metagamingový styl: Harassment vs. Counter-play. A to za prvé 
tak, že pomocí svého Modelu procesu čtení stylu o 6 úrovních (s. 114–118) se mu podařilo 
přeložit hráčskou formulaci vrcholné obecné psychologické kompetence pro mindgames: „A 
já si myslím, že on si myslí, že já si myslím.“ (s. 117) Zatímco hráčská formulace na první 
pohled sugeruje, že kompetence se může vyvíjet donekonečna (jak o tom vlastně i sám autor 
spekuluje v rámci prezentace toho, jak hledal inspirace pro svou teoretickou citlivost v 
odborné literatuře o teorii mysli – s. 15). Autorův model přesvědčuje o tom, že již na této 
úrovni kompetence při jejím sdílení oběma hráči dochází ke vzájemnému úspěšnému 
blafování, nebo pokud to hra umožňuje, dokonce i k tzv. „double nothing“ – kdy obojí je sice 
sofistikovaným, přece jen však ekvivalentem hraní hry bez využívání teorie mysli, resp. bez 
předvídání hry protivníka s využitím tzv. rekurzivní teorie mysli a blafování. Takže to 
vypadá, že to výše zvažované, formálně se nabízející další řetězení „já/on/já/on/...“ k obecné 
psychologické kompetenci pro mindgames už nemůže přinést nic kvalitativně nového. V 
souladu s klasickými definicemi hry (ve hře má být prvek nevypočitatelnosti) pak hráči až hry 
mezi takto kompetentními soupeři označují za „pravé mindgames“. Za druhé si ten druhý cíl 
autor splnil tak, že strukturu pojmů ze svého „procesuálního modelu“ použil k rozboru 5 
druhů mindgames (1. Pick and ban; 2. Lane swap; 3. Gank vs. counter-gank; 4. Vision war; 5. 
Baron dance) ze hry League of Legends – a ilustroval tak analytický potenciál své 
rekonstrukce hráčské teorie mindgames, potažmo své syntézy hráčských typologií herního 
chování hráčů. (To vše v kapitolách 3.2 Procesuální model mindgames, 3.3 Případová studie 
hry League of Legends, 3.4 Diskuse procesuálního modelu – s. 110–133.)

Ad zvolené metody disertace

Jako empirický materiál autor použil skupinovou diskusi se čtyřmi herními novináři; 
individuální rozhovory s osmi herními novináři; individuální rozhovory s osmi 
poloprofesionálními hráči a komentátory; a cca 40 hráčských textů dostupných na internetu, 
ze kterých vytěžil sbírku 410 charakteristik hráčských typů (údajně, nepřepočítával jsem). To 
vše prezentuje v Příloze na 186 stranách hustě psaného textu. (Poněkud nejasný je mi systém 
uspořádání Katalogu typologických textů – Příloha s. 145–188.) Empirickou zkušenost získal 
též sledováním cca 100 komentovaných videozáznamů zápasů špičkových týmů evropské a 
korejské ligy ve hře League of Legends (trvajících 30–50 minut). Rozsah a povaha 
empirického materiálu, resp. empirické zkušenosti, se tedy jeví jako adekvátní k cílům 
výzkumu. Metodologický imperativ kontrolovatelnosti autor respektuje nejen prezentací 
empirického materiálu v příloze, ale též popisem svého postupu při jeho teoretizaci (s 
využitím otevřeného, selektivního a axiálního kódování; a počítačového programu 
MAXQDA) v kapitole 2.3 Zpracování a analýza dat (s. 42–46). Ke cti mu slouží reflexe 
možných metodologických omezení výzkumu v kapitole 2.5 Diskuse použitých metod (s. 47–
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49). Za adekvátní lze hodnotit i rozsah a výběr odborné literatury, kterou autor použil ke 
kultivaci své teoretické citlivosti a k diskusi svých výzkumných zjištění. K politování je dle 
mého soudu množství tzv. citací z druhé ruky: např. „Lincoln a Guba (in Hendl, 2008, s. 340–
342) navrhují čtveřici kritérií validity v kvalitativním výzkumu: důvěryhodnost, 
přenositelnost, hodnověrnost a potvrditelnost.“ Připadne mi to jako neúcta jak k autorské 
dvojici Lincoln a Guba, kteří mi nakonec nestáli za námahu, abych si zjednal přístup k jejich 
textu; tak k Hendlovi, který v mém podání jakoby pro teorii kvality kvalitativního výzkumu 
udělal jen to, že ve své učebnici zprostředkoval teorii zmíněné autorské dvojice.

Ad význam pro společenskou praxi nebo pro další rozvoj vědy

Autorova práce je nesporně příspěvkem k etnografii dané sportovní subkultury a může 
vstupovat do diskuse s autory jako je v disertaci prezentovaná T. L. Taylor, autorka 
monografie Raising the stakes: E-sports and the professionalization of computer gaming. O 
diskusi autora s ludologií, reprezentovanou osobou Suttona-Smithe, jsem se zmiňoval. Svým 
zaměřením na problematiku hráčských teorií motivace herního chování a hráčského využívání 
teorie mysli při psychologických bitvách mezi protivníky spadá autorova práce jak do 
nedávno konstituované tzv. cyberpsychologie, tak do zmíněných tradičních oblastí. Přitom 
autor sám se hlásí především k identitě badatele ve sféře kognitivní psychologie, potažmo 
zkoumání teorie mysli (srovnej s. 15). Při prezentaci hledání inspirace pro svou teoretickou 
citlivost v odborné literatuře o teorii mysli (v kapitole 1.1.3 Styl jako teorie mysli – s. 14–16) 
autor tematizuje obecnější spor o vztahu teorie mysli k metakognici. Konkrétněji si pak klade 
otázku, zda k předvídání tahů protivníka je nutná metakognitivní teorie mysli, nebo stačí 
algoritmus reagování naučený na základě zkušenosti, při němž není třeba teorii mysli vědomě 
reflektovat (srovnej s. 15). Z těch dvou stránek kapitoly Závěr, si však nejsem jistý, k jaké 
odpovědi na danou otázku došel, natožpak jaké další otázky daná odpověď otevřela. Byl bych 
rád, kdyby se autor k těmto mým dvěma otázkám mohl vyjádřit v rámci diskuse při obhajobě.

Co se týče významu pro společenskou praxi, je třeba nejdříve zdůraznit, že autor 
popisuje určitý fragment společenské praxe „hráčů“ videoher. Sám autor se vyjadřuje 
skepticky k možnosti, že by jeho vlastní syntézu typologií herního chování hráčů používaných 
v dané subkultuře použili herní vývojáři, jelikož je příliš abstraktní (s. 134). Jinými slovy, 
předpokládá, že to poučení, které nabízí jeho etnografický vhled do sportovní subkultury 
příznivců daných her, by komunita tvůrců daných her nebyla schopná využít. Dovedu si 
představit z vlastního zážitku, že pro úplného outsidera vůči dané subkultuře má ten autorův 
etnografický vhled hodnotu fascinující osvěty. Zajímalo by mne pak, zda autor získal nějaké 
zkušenosti s recepcí své práce ze strany samotných hráčů, aktérů dané sportovní subkultury.

Ad Zda disertace splňuje podmínky kladené na toto řízení?

Vzhledem k výše uvedenému soudím, že disertace splňuje podmínky kladené na toto 
řízení a že ji mohu doporučit k obhajobě.

V Praze 29. 8. 2015 PhDr. Miroslav Klusák, CSc.
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