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Bakalářská práce se zabývá představami hráčů počítačových her o svojí komunitě a postoji, které 

zaujímají k ve společnosti rozšířeným předsudkům/stereotypům. Jedná se o poměrně zajímavé téma 

na poli stereotypů o subkulturách. Nicméně cíle práce, které leží zejména v apelativní rovině (přispět 

ke snížení předsudků vůči hráčům počítačových her), nepovažuji za zcela vhodné. Bohužel ale jak 

teoretické cíle, tak i diskuse přímého praktického využití výzkumných zjištění jsou poddimenzovány. 

Bakalářská práce je poměrně stručná – ani se neblíží k doporučenému maximálnímu rozsahu 60 

normostran. To by bylo možné ocenit, pokud by v práci byly dostatečně pojednány všechny důležité 

části. Za slabší ovšem pokládám zejména teoretická východiska, která jsou na prostoru 6 stran 

představena jen povrchně – bez hlubší diskuse a konfrontace zdrojů.  

Také zde došlo k podcenění při vyjasňování klíčových konceptů, s nimiž autorka dále pracuje. Ačkoliv 

se autorka dominantně kloní k pojmu předsudek, záměně k němu používá i pojmy přesvědčení, názor 

a stereotyp. Vybrané definice představené v kapitole  2.1.1. nepokládám za přesvědčivé (využíván je 

pouze jeden monografický, a tedy vhodný pramen), protože se nijak netýkají rozdílu mezi uvedenými 

pojmy. Z dalšího textu je zřejmé, že se nejedná pouze o terminologické zamlžení, ale spíše o zmatení 

samotných konceptů. Ráda bych proto autorku vyzvala, aby při obhajobě provedla diskusi 

používaných pojmů a argumentovala svojí preferenci pojmu předsudek. Pojem předsudek je v práci 

implicitně používán jako sada negativních a a priori nepravdivých atributů. Lze to opřít o odborné 

prameny? Protože se výzkum vztahuje de facto k rozdílu mezi autostereotypy a heterostereotypy, 

žádám specificky o pojednání těchto pojmů.  

Výzkum je postaven na rozhovorech s deseti informanty. V popisu není představeno, jakým 

způsobem byli osloveni. Věkové rozpětí od 22 do 36 pokládám za poměrně široké – lze předpokládat, 

že životní reálie takto různě starých osob se liší.  V popisu proto postrádám informace o rodinném 

stavu (s výjimkou jednoho informanta), který má jistě zásadní vliv na čas hraní.  

Označování informantů čísly nepovažuji za čtenářsky přátelské. Za vhodnější bych pokládala 

označování smyšlenými jmény. V závěru práce je za omezení výzkumu pokládán malý výzkumný 

vzorek (navzdory nasycenosti dat!) a jeho nereprezentativnost. Protože se jedná o kvalitativní studii, 

není mi jasné, proč má autorka tyto nároky?   

V úvodním představení metodologie postrádám informaci o typu realizované analýzy. Jaký analytický 

postup autorka použila a proč? V prezentovaných výsledcích pokládám za velmi nestandardní 

připojení odstavce s označením „Interpretace“ za některé kapitolky, kde se autorka pokouší s hlubším 

psychologickým vhledem vyložit jednu vybranou citaci. Jaký je účel takového prvku v textu? Co jsou 

ostatní části textu v příslušných kapitolách – nejedná se také o interpretace?    

K pojetí rozhovorů a jejich struktuře mám několik připomínek. Nepřinášely takto pojaté rozhovory do 

výzkumu tautologii ve smyslu, že veřejné „předsudky“ se odrazily v kladených otázkách a následně 



byly odpovědi pokládány za důkaz internalizace předsudků? Nepodsouvaly tedy rozhovory existenci 

předsudků? V rozhovorech nebyla zahrnuta široce otevřená otázka na vnímaný obraz hráčů.  

Analýza přináší některá zajímavá zjištění. Z hlediska vztahu auto- a heterostereotypů pokládám za 

klíčové identifikované rozpory ve výpovědích, kde stejní informanti část představy o hráčích připustili 

jako pravdivou, ale přitom se od ní následně distancovali. Autorka to interpretuje jako případ 

internalizace předsudků, s čímž však nemohu souhlasit, přinejmenším u některých citovaných pasáží 

z rozhovorů. Autorka opomíjí skutečnost, že mentální svět většiny lidí není konzistentní, a to 

především v oblastech, které jimi nejsou promýšleny a verbalizovány. Jedná se vždy o důsledek 

předsudků? Autorka nezvažovala dvě možná vysvětlení skutečnosti, že většina informantů (s 

výjimkou jednoho) odmítala negativní atributy a tím i svůj negativní sebeobraz, a sice kognitivní 

disonance a obranné mechanismy. Může se k nim autorka během obhajoby vyjádřit?   

Za problém analýzy také považuji fakt, že autorka není důsledná v rozlišování dvou rovin povědomí o 

„předsudcích“ – být si vědom jejich existence a přijímat je za platné. Domnívám se, že autorka 

nadinterpretuje polohu přijímání (např. v kapitole 4.1.1).  

 

Závěr:  Bakalářská práce obsahuje mnoho slabin, nicméně při úspěšné obhajobě může být 

považována za splnění základních požadavků na závěrečné práce. Práci doporučuji k obhajobě.  

 

 

 

V Praze, 11. 5. 2017      Irena Smetáčková 


