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Hraní digitálních her patří k vyhledávaným způsobům zábavy stále širších vrstev společnosti. Tato 

bakalářská práce se snaží reagovat na nesoulad mezi často nedostatečně informovaným náhledem 

veřejnosti v České republice a osobní zkušeností hráčů. Téma vzniklo na základě společné domluvy 

mezi vedoucím práce a studentkou. Primárním záměrem, alespoň ze strany vedoucího, bylo hlouběji 

pochopit nezřídka silně defenzivní postoje hráčské subkultury vůči nejčastěji zmiňovaným mýtům i 

částečně pravdivým přesvědčením o digitálním hraní. Po celkovém seznámení s obsahem bakalářské 

práce však docházím k závěru, že původní cíle se svými formulacemi odchýlily od prvotního 

nasměrování, bohužel více směrem k zjednodušujícímu a naivnímu pólu. To se projevilo hlavně 

ve: v podstatě nekritickém zvnitřňování předsudků hráčskou subkulturou bez zahrnutí obrácené 

kauzality, nedostatečně precizním odlišení mezi předsudkem a kriticky zpracovanou zkušeností či 

logickou domněnkou, v úmyslu bakalářskou prací měnit panující předsudky než se raději zaměřit na 

teoretické prozkoumání fenoménu. V tomto i v dalších bodech se ztotožňuji s kritikou předloženou 

v oponentském posudku.  

Bakalářská práce Předsudky vůči hráčské subkultuře respektuje běžnou strukturu publikací obdobného 

druhu. Teoretická pasáž je rozdělena do dvou částí, jenž vykreslují předsudky z hlediska odborného 

diskursu i mediálního obrazu budovaného tiskem, populárními pořady či dokumenty. Metodologická 

část zahrnuje ohraničení výzkumné otázky, charakterizaci vzorku a popis hlavní výzkumné metody – 

polostrukturovaných rozhovorů s desítkou hráčů. Navazující kapitoly předkládají tematizované 

předsudky následované přehledem reakcí informantů na ně. Zde studentka rozčlenila reakce do tří 

skupin podle platnosti: a) předsudek platný za určitých podmínek, b) předsudek platný v minulosti, c) 

mylný předsudek. Diskuse shrnuje závěry práce směřující k ambivalentnímu postoji informantů vůči 

některým předsudkům, které jsou v rozhovorech místy popírány a místy přijímány, zatímco jiné jsou 

konzistentně odmítány. Asi nejzajímavější zjištění plyne z reprezentování hráče souhrnem propojených 

předsudků (muž, adolescent, asociální, s nadváhou, introvertní, zanedbávající povinnosti a hygienu, 

organizující čas pouze okolo hraní), přičemž je tento prototyp informanty odmítán jako chybný, ale 

zároveň nebylo nabídnuto mnoho přesnějších reprezentací hráče, jež by vystihovaly specifické znaky 

této subkultury a zároveň nebyly tak extrémně profilované. Škoda jen, že u tohoto poznatku nedošlo 

k propracování a nebylo uvažováno třeba o tom, že absence modelové reprezentace hráče je způsobená 

nelokální interakcí skrz virtuální prostor nebo že groteskní figura „geeka (nadšence) do videoher“ může 

mít pro hráčskou subkulturu roli symbolu undergroundové vzpoury vůči hodnotám aktuální společnosti.   

V kontrastu s výše zmíněnými zdroji kritiky, spolupráce se studentkou probíhala bezproblémově. 

Studentka se iniciativně a v pravidelných intervalech ozývala a zasílala pracovní verze postupujícího 

draftu. Připomínky vedoucího práce byly v naprosté většině případů zapracovány, byť ne vždy 

v odpovídající kvalitě, např. zařazení podkapitoly týkající se definice předsudku. Výzkum probíhal 

v delším časovém horizontu. Na druhou stranu autorka ve finální verzi práce neprokázala očekávanou 

tvůrčí samostatnost, citlivost pro detail a obeznámenost s metodologickými postupy. Studentka sice 

dopracovala svou práci k závěru, ale před odevzdáním upozorňovaná absence hlubší úrovně interpretace 

dat, kde by došlo k posunu za neustále se opakující dílčí shrnutí jednotlivých kategorií směrem ke 

komplexnější teorii, nebylo zcela splněno. Práce tak ve výsledku působí rozsahově minimalisticky a 

chaoticky. 



Zmatení plynou hlavně z nepřesně formulované výzkumné otázky směřující k obeznámenosti 

informantů s předsudky. Na námitku oponentky by v takovém případě konfrontace s předsudkem mohla 

opravdu vést ke zpětné validizaci jeho existence. Validizace však nebyla původním cílem a ani by pro 

ni takto stavěný kvalitativní výzkum nebyl vhodným prostředkem. V původním zadání měla prezentace 

panujících společenských stereotypů o hráčství spíše sloužit jako nástroj aktivace informanta. Obdobně 

nepostihnutou rovinu představuje rozdíl mezi předsudkem a na zkušenosti založeném tvrzení nebo 

dokonce obecně sdíleném faktu. Kvalitativní výzkum do jisté míry vychází z principu důvěryhodnosti 

informanta z cílového prostředí. Je pravděpodobné očekávat, že tvrzení hráčů samotných budou bohatší 

na souvislosti a znalosti, do nichž je možné předsudky mnohem věrněji zarámovat. V bakalářské práci 

je však přesmíru hypotetizováno o zvnitřnění předsudků u hráčů a méně pak o rozdílu mezi 

reflektovanou perspektivou hráčů, přesvědčením společnosti nebo médií a závěry vědeckých studií.  

Důsledné srovnání mezi těmito zdroji a dynamičtější dotazování na souvislosti během rozhovoru mohly 

vést k nárůstu kvality výsledků. Jsem přesvědčený, že by řadu z těchto i dalších slabin práce byla autorka 

schopná po upozornění doplnit. Součástí hodnocení je ale i schopnost autonomie a věnování úsilí, které 

přesahuje zběžné odsouhlasení vedoucím práce. 

Po formální stránce, navzdory některým překlepům a neobratným vyjádřením, shledávám práci 

dostávající zavedeným standardům. 

 

 

Závěr: Bakalářská práce splnila své výzkumné cíle pouze částečně v kontrastu s nadějným a jinak 
bezproblémovým průběhem spolupráce se studentkou. Práci s výhradami doporučuji k obhajobě.  
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