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Bakalářská práce si klade za cíl zmapovat „potěšení“, která zažívají dívky skautského oddílu při hraní 

specifické varianty hry na hrdiny známé jako Nekonečná pohádka. Obsah práce se zaměřuje na 

kvalitativní interpretaci dat vzešlých z přímého i participativního pozorování vzorku šesti her (čtyř u 

dívek 9-11 let, dvou u dívek 14-18 let) ve snaze odhalit klíčové motivy hráčů. Tohoto výsledku je 

dosaženo identifikací dvou hlavních kategorií motivů: 1) potěšení ze spisovatelsko-scénáristické tvorby 

založené na utváření a rozehrávání fiktivních identit a světů, 2) potěšení ze sociální organizace hry, 

zejména ze zavedení a vyjednávání mocenské hierarchie mezi hráči.  

Úvodní část práce rámuje zkoumanou variantu hry ve vztahu k u nás nejpopulárnějšímu zástupci her na 

hrdiny – Dračímu doupěti. Autor zde vychází z klasifikace dětských her kolegy Klusáka, od nějž si svou 

přímou citací vypůjčuje přes tři normostrany textu o Dračím doupěti. Takto extenzivní prezentace 

výsledků jiného autora následně není použita k rozvedení spojitostí či rozdílu ve vztahu k následně 

představené Nekonečné pohádce. Zprvu jsem tedy spekuloval o tom, že tato hra se systémově příliš od 

Dračího doupě neliší, což se později ukazuje jako neplatné. Tímto je, v podstatě chybějící, teoretická 

kapitola uzavřena. Nedostatečné zakotvení práce ve vztahu k dalším relevantním zdrojům (seznam 

literatury čítá velmi skromné tři publikace) zde má vliv hlavně na nevyjasněnou pozici zkoumaného 

jevu k dosavadnímu poznání. Vznik her na hrdiny je datován do 70. let 20. století a podrobnější hledání 

by určitě poskytlo několik potřebných odstavců posilujících kontext výzkumu. Později v textu by také 

nedocházelo k některým sporným závěrům vyvěrajícím z menšího vhledu do obecných mechanizmů her 

na hrdiny. 

Metodologická část a prakticky všechny navazující kapitoly prokazují studentovu schopnost držet se a 

přehledně předkládat jeho výzkumný postup. Mezi drobné nedostatky patří neuvedení celkového počtu 

a distribuce participantů výzkumu. Dále by se dalo hovořit o určitých nejasnostech v tom, proč se autor 

rozhodl u skupiny mladších dívek hry účastnit a co mohla způsobit jím zaváděná nová pravidla do 

existujícího systému hry (nutnost používat předměty u mladších dívek).  

Data jsou zpracovávána prostřednictvím příběhové analýzy inspirované metodou manželů 

Marandových, rozboru herní i hru překračujících interakcí hráčů a jejich potencionálních motivů. U 

prvně jmenovaného interpretačního nástroje není jeho potenciál, jak sám autor v diskusi naznačuje, 

zcela zhodnocen a na zvážení přichází i samotné užití. Metoda Marandových umožňuje jednoduše 

klasifikovat reakce hrdinů na příběhové výzvy k odlišení kognitivní úrovně dětí určitého věku. Zde 

figuruje spíše jako mechanicky užitý kódovací systém pro identifikaci dílčích vítězství či proher hráčů. 

Volněji pojatá interpretace interakce a motivů je oproti tomu zvládnuta výtečně. Závěry jsou opírány o 

data, objevuje se zde cit pro detail a schopnost vyhledávat důležitá témata. Jako podstatný nedostatek 

však vnímám absenci ex post dotazování, které by mohlo podložit často elegantní, leč spekulativní 

interpretace motivů hráček. Založit výzkum motivace výlučně na pozorování se mi zdá jako ne zcela 

vhodné. Mohl by autor u obhajoby zdůvodnit, proč tak učinil?  

Datový soubor je prezentován za pomoci narativně pojaté synopse šesti herních záznamů pozvolně 

přecházejících k výše zmíněným kategoriím interpretace. Souhrny podobající se vyprávění pohádky 

rozhodně patří k tvůrčímu způsobu prezentace dat. Jako problematické se mi ale jeví nutnost použití 

tohoto stylu u závěrečné práce, jež má prokazovat studentovu zdatnost v akademické formě psaní a 

zároveň i schopnost vypořádat se s rozsahovým limitem. Souhrny navíc následuje příběhová analýza 



splňující vlastně identický účel. Toto a další opakující se pasáže textu, které sdělují již řečené, mě 

upevňují v názoru, že student nebral na vědomí maximální limit 60 normostran. Bakalářská práce se po 

přepočtu pohybuje okolo 120 normostran. I pokud bych odečetl některé povinné části práce, design 

výzkumu rozhodně tento rozsah nevyžaduje. Předvedení dat by tedy mohlo výrazně méně zdlouhavé a 

některé jiné části zase delší (viz teoretická část). Tento nedostatek sám o sobě je důvodem pro snížení 

hodnocení o jeden stupeň. Prosím autora, aby si k obhajobě připravil návrh postupu, jak by práci upravil, 

pokud by měla dosáhnout doporučené hranice?   

Na stranu druhou, nasbíraná data patří k velmi zajímavým ukázkám imaginace dětí a dospívajících. 

Autoru se povedlo sestavit věrohodně působící výklad Nekonečné pohádky jako hry s dynamickou 

sociální organizací, jež staví vyprávějícího hráče do dominantní role tvůrce fikce a zároveň i rozhodčího 

soudce důsledků všech akcí dalších hráčů. Ostatní hráči se musí tomuto pravidlu podřídit, ale zároveň 

mohou příběh v omezené míře ovlivňovat. Škoda, že autor do své interpretace nevtáhl i rozdílná pravidla 

oproti tradičním hrám na hrdiny. Z pohledu osoby s dlouholetou zkušeností s těmito druhy her spatřuji 

Nekonečnou pohádku jako hru s naprostým minimem pravidel. Oproti tomu Dračí doupě či jeho 

cizojazyčné obdoby předkládají stostránkové manuály plné pravidel a návodů nabízejících vodítka 

hráčům i vypravěči. Pravidla navíc často upravují chování vypravěče, aby byl nestranný, soudil 

rozhodnutí hráčů dle logiky fiktivního světa nebo výsledky akce řídil hodem kostkou. Hráči Dračího 

doupěte tak mají možnost jednat prakticky kdykoli a jak chtějí, ale ponesou za to důsledky vyplývající 

z pravidel a zákonitostí fiktivního světa. Tyto aspekty jsou, zdá se, v Nekonečné pohádce promítnuty 

minimálně. Z této perspektivy je Dračí doupě mnohem více hrou dovednosti s přesnějšími pravidly, 

zatímco autorem zkoumaná forma skoro čirou hrou předstírání, v níž tato opora v obecně přijímaná 

pravidla mizí. Pro účely obhajoby bych proto uvítal, pokud by se student připravil na několik dotazů 

týkajících se srovnání jím zkoumané varianty s oficiálními hrami na hrdiny. Toto by mu i mohlo pomoci 

s jasnějším představením výsledků své práce. Ty jsou zajímavé samy o sobě, nicméně by měly být spíše 

postaveny do opozice vůči klasickým hrám na hrdiny.  

Po formální stránce splňuje práce požadavky kladené na tento druh publikací, přestože se v ní objevuje 

řada nedostatků, které by opravila detailnější korektura. V souhrnu se jedná spíše o marginální 

problémy. Kromě chyb ve skloňování, několika gramatických chyb a občasném nepotřebném kupení 

odborných výrazů (např. „aktérské interakce“) má však práce relativně vyspělou jazykovou úroveň. Co 

se týče formátu, v obsahu práce se nachází chyby v sekci Seznam příloh, dále není zcela respektována 

forma číslování jednotlivých kapitol (1 Úvod, nikoli 1. Úvod) a hlavně norma užívání citačních odkazů, 

např. jména autorů psaná velkými písmeny (KLUSÁK, KUČERA, 2010) či chybná forma citací ze 

sekundárních zdrojů (např. s. 95).  

Závěr: Bakalářská práce Motivy ve hře Nekonečná pohádka kvalitně splňuje cíle zadané výzkumnou 

otázkou, demonstruje autorův cit pro interpretaci a systematický postup. Hloubka práce je však 

vykoupena nadbytečným rozsahem, nedostačujícím kontextuálním a teoretickým zakotvením 

zkoumaného jevu. Práci s výhradami doporučuji k obhajobě. 
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