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Oponentský posudek na disertační práci 

 

Mgr. Ondřej Hrabec:  

Herní styl jako intencionální model hráčů videoher. 

Praha: Pedagogická fakulta UK, 2015.  

 

 

 

Aktuálnost zvoleného tématu 

Je to především téma dobře zvolené pro výzkum, zejména pak pro výzkum kvalitativní. Autor 

identifikoval skupinu osob, dalo by se dokonce hovořit o jakési subkultuře, která si vytváří 

vlastní pravidla a kultivuje určité způsoby myšlení a rozhodování. Je tedy nanejvýš 

pravděpodobné, že dříve či později by se někdo z komunity výzkumníků pokusil objasnit, co 

je to za objevivší se fenomén, a jakou má funkci v kultuře. Z tohoto hlediska jde tedy i o 

aktuální téma a navíc, implicitní ambicí autora bylo přinést ze své výzkumné mise něco, co 

obohatí naše vědění. Přitom nezůstal jenom na úrovni fenomenologické deskripce hráčů 

videoher, či toho, co se v souvisejícím prostoru děje, i když i tato rovina zjištění přispívá 

k porozumění problematiky.  

 

Splnila disertace stanovený cíl?  

Cíle disertace je možné nahlížet jednak z hlediska kategoriálního či strukturálního, jednak 

dynamického či procesuálního. V prvním případě se autorovi podařilo identifikovat a 

důkladně prozkoumat různá teoretická pojetí stylu v míře, která je v českém a snad i 

evropském měřítku vzácná. Výsledkem je podrobně „prokreslený“ a přitom plasticky působící 

obraz herního stylu a jeho možných podob. Nejde o reprezentaci autorovy schopnosti 

pracovat s dostupnou literaturou, ale i záměr vytvořit si metodologické zázemí pro vlastní 

výzkum. Subtilní a mimořádně erudovaná interpretační práce s různými zdroji dat („texty“) 

umožnila autorovi identifikovat styly s takovou důkladností, že jejich reflektované nuance a 

přesvědčivé interpretace samy o sobě imponují jako nová zjištění. Komplexnost stylu 

nemohla být pojednána bez jeho dynamické složky, totiž jak se herní styl se svými dílčími 

prvky ve hře konstituuje a jak souvisí s myšlením hráčů. Výsledky lze celkově považovat za 

objevné.  

 

Zhodnocení zvolených metod disertace 

Obrovský datový soubor byl tvořen různými zdroji dat, a tudíž jeho tvorba byla náročná stejně 

jako analýzy vyžadující od autora maximální soustředění. Použití softwaru bylo nutností. Na 
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straně  43 – v podkapitole Postup formulování kategorizace herních stylů  doktorand uvádí, že 

„postupoval v duchu běžného kritéria členění kvalitativního výzkumu na otevřené, axiální a 

selektivní kódování.“ Proč nepřiřadil tento postup k zakotvené teorii? Rovněž zmíněná 

„běžnost“ je diskutabilní, neboť v kvalitativním výzkumu existuje již téměř nepřehledná řada 

přístupů s různými variantami kódování (přehled viz např. Saldaña, J., 2009, 2012, The 

Coding Manual for Qualitative Researchers). Korektní popis dílčích úrovní kódování mohl 

být extenzivněji doplněn ilustracemi, zvýšila by se tím věrohodnost a transparentnost 

analytického postupu. Výsledky selektivního kódování jsou však náležitě doloženy a 

především reprezentovány identifikovanými styly.  

Pozornost, kterou věnoval validitě a jejím dílčím aspektům je příkladem respektu k duchu 

kvalitativního výzkumu. Již pevně usazenou výzkumnou pozici autor dosvědčuje schopností 

kriticky poodstoupit od svého výzkumu a nepodlehnutím fascinaci vynořujícího se tvaru. 

    

Význam disertace pro společenskou praxi nebo pro další rozvoj vědy a její přínos 

z hlediska nových poznatků.  

Kromě výše uvedeného lze disertační práci nepochybně považovat za významný příspěvek 

k porozumění psychologie anticipace v rámci teorie mysli. Rovněž artikulace pojetí herního 

stylu je originálním výsledkem, který se nevztahuje pouze na hraní videoher, ale má obecnější 

přesah a především originálně doplňuje nemnohé psychologicky relevantní teorie.    

 

Podnět pro diskusi:  

Mohla osobní zkušenost s hraním videoher ovlivnit interpretace ve smyslu „narušení“ 

fenomenologického principu horizontalizace? Jinak řečeno, byl si autor vědom toho, kdy 

upřednostňoval při interpretaci vlastní zkušenost, pokud k tomu docházelo?    

 

Splňuje disertace podmínky kladené na toto řízení? 

Disertaci doporučuji k obhajobě, neboť splňuje kritéria kladená na tento druh textů.  
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Prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc.  


