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Adam Dizon: Motivy ve hře Nekonečná pohádka. Bakalářská práce – posudek vedoucího 

 

 Autor se rozhodl prozkoumat motivy ve hře Nekonečná pohádka, kterou hrály dívky 

v jednom skautském oddílu. V terminologii Wikipedie se jedná o variantu tzv. Role-playing 

games hraných bez pomocí elektroniky; a to variantu spadající spíše do kategorie Storytelling 

games, než Live action role-playing games; a pozorované v podobě Diceless role-playing 

game a s výlučnou rolí tzv. gamemastera, resp. storytellera. (Srovnej 

https://en.wikipedia.org/wiki/Storytelling_game.)  

 

 Ke zkoumání autor získal záznamy z 6 konání dané hry; 4 od dívek ve věku 9–11 let a 

2 od dívek ve věku 14–18 let. Přepisy záznamů prezentuje na 49 stranách Přílohy. Rozsah 

empirických dat lze hodnotit jako adekvátní pro účely dané bakalářské práce. 

V textu bakalářské práce korektně uvádí kapitolu 3. Popis při sběru a zpracování dat 

(s. 13–16) a rozbory jednotlivých šesti záznamů v kapitole 4. Základní analýza hry nekonečná 

pohádka (s. 17–85). Výsledky rozboru dat shrnuje a diskutuje v závěrečných kapitolách: 5. 

Motivy ve hře – základy teorie (s. 86–92); 6. Shrnující teorie potěšení ve hře (s. 93); a 7. 

Diskuze (s. 94–97). Strukturu práce lze tedy hodnotit jako uspokojivě naplňující 

metodologický imperativ kontrolovatelnosti badatelského postupu při tvorbě teorie 

zkoumaného jevu. 

  

 Výchozí teoretickou citlivost pro rozbor, a to poněkud hlubší než nabízenou 

Wikipedií, autor získal v odborné literatuře. Motivy dané kategorie her jsou zde souhrnně 

charakterizované následovně: „Motiv hry lze souhrnně označit za rozehrávání fiktivních 

identit a příběhů zobrazujících dobrodružství hrdinů; a to dramatizací slovesné tvorby v kruhu 

hráčů; rozehrávané případně jen jako spolupráce, většinou však s ústřední rolí šikanujícího. 

Jen výjimečně jde o parodii dobrodružství hrdinů – a pak spíše činoherně.“ (s. 11) Dodejme, 

že „motiv hry“ je v dané charakteristice chápaný jako struktura potěšení nabízená strukturou 

hry jako opakovatelné samoúčelně prováděné činnosti. 

 

 Jak autor výchozí teorii rozpracoval? Zmíním stručně jen ty základní počiny. 

 

 Za prvé si cením, že se autorovi podařilo obohatit pojem „slovesné“, resp. 

„spisovatelsko-scénáristické tvorby“ o inspiraci z teorie vývoje storytelling ability od Suttona-

Smithe. Ten s odkazem na manžele Marandovy rozlišuje 4 úrovně autorského zacházení 

s hrozbou škody či nouze, limitně s hrozbou smrti hrdiny, a tvrdí, že odpovídají vývoji 

schopnosti kompozice příběhu od 5 do 10 let. Tím, že autor k rozboru toho, co se odehrává 

v příbězích fiktivních hrdinů ve fiktivním světě, použil ty 4 úrovně (hrozba potenciální, 

hrozba realizovaná, hrozba odvrácená, hrozba eliminovaná), tedy jednak obohatil teorii 

potěšení z toho, s čím si hráči ve hře zahrávají. Zároveň vtáhl do diskuse otázku, nakolik jsou 

volby toho kterého zacházení s hrozbami podmíněny kognitivním vývojem a nakolik osobní 

orientací hráčů. Autor si je vědom toho, že nemá adekvátní empirická data k tomu, aby tuto 

otázku nějak zásadně zodpověděl. Ví, že nemůže v souladu se svými daty např. tvrdit, že 

dívky ve věku 14-18 let, na rozdíl od dívek ve věku 9-11 let, celý příběh nikdy nekončí 

pomocí hrozby realizované, ale vždy jen pomocí hrozby odvrácené či eliminované – když od 

těch mladších shromáždil jen 4 příběhy a od starších jen 2. Minimálně se mu však podařilo 

zdokumentovat to, že využití prvních dvou úrovní (hrozby potenciální či hrozby realizované) 

v rámci řešení dílčích epizod má v této hře své oprávnění a nemusí být chápané jen jako 

nedostatek ve vývoji kognitivní schopnosti, resp. storytelling ability. A za kulturně legitimní a 

ve hře přijatelný lze považovat i příběh, který skončí smrtí hrdinů – tedy řešením na „2. 

úrovni“. 
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 Za druhé si cením toho, jak autor obohatil obsah pojmu „dramatizace slovesné tvorby 

v kruhu hráčů“ – a to s platností na strukturu zahrávání si s obratností (storytelling ability) 

v rámci rozehrávání fiktivních identit (role-playing). Jinými slovy, cením si autorova přínosu 

pro chápání dané hry jako spadající spíše do kategorie Storytelling games, než Live action 

role-playing games. 

 Těžiště hry nespočívá v tom, že by hráči činoherně předstírali schopnosti a emoce 

hrdinů: Kouzelného králíčka a Tučňáka v pohádce O Ježibabě; Lízátka, Kamzíka, Motýla a 

Čivavy v pohádce O pokladu na konci duhy atd. Těžiště hry je v oné slovesné, resp. 

spisovatelsko-scénáristické tvorbě. Ta však neprobíhá jako čistá hra obratnosti. Probíhá ve 

fiktivním světě. A to když hráč v roli Vypravěče předstírá/hraje jakýsi neosobní hlas 

fiktivního světa, který jednak konstruuje samotný fiktivní svět jakoby zevnitř, jednak 

konstruuje příběhy fiktivních hrdinů. A také když hráči v roli fiktivních hrdinů (Kouzelného 

králíčka a Tučňáka, nebo Lízátka, Kamzíka, Motýla a Čivavy atd.) reagují na výzvy 

Vypravěče ke spoluúčasti na řešení dílčích epizod – ať už se jedná o výzvu k výběru 

z nabízených možností, nebo otevřenou výzvu „Co uděláte?“ 

 

Za třetí si cením toho, jak autor dále obohatil obsah pojmu „dramatizace slovesné 

tvorby v kruhu hráčů“ – a to s platností na strukturu zahrávání si se sociální organizací dané 

hry: kruh hráčů s ústřední rolí šikanujícího. Obratnost v slovesné tvorbě je v dané hře v zásadě 

rozehrávaná bez sociální řevnivosti. Nejde o roli šikanujícího zcela srovnatelnou s hrami jako 

Baba, Na jelena či Na třetího apod. Dalo by se taky říct, že jde o spolupráci, nikoli však sobě 

rovných jedinců – pravidly hry je vyčleněný jeden, ostatním nadřazený. Ve fiktivním světě 

má Vypravěč vlastně roli Osudu: on hráčům sděluje, zda reakce na jeho výzvy byly úspěšné 

nebo neúspěšné. Postavení Vypravěče je tak srovnatelné spíše s postavením Kuby ve hře 

Kuba řekl. Ocenit je pak třeba i autorovu citlivost pro to, že v dané sociální organizaci hry 

moc šikanujícího Osudu také není absolutní. Nejde však ani tak o ty jím svévolně udělované 

příležitosti ke spoluúčasti na řešení dílčích epizod, ale o možnost určitého dílčího vzdoru vůči 

svévoli Osudu (ať už rozehrávaným v rámci fiktivního světa či v rámci vystoupení z něj), 

kterou autor uchopil pojmem „vliv podřízených“ (s. 91). 

 

Za čtvrté si cením autorova příspěvku k teorii toho, že daná hra byla pozorovaná 

v podobě Diceless role-playing game. Konkrétně si cením jeho postřehu, dle kterého prožitek 

z hry i při plném respektování svévole hráče-Osudu sice není identický s tím, když o 

úspěšnosti či neúspěšnosti řešení dílčích epizod hráči, včetně té poslední, rozhoduje „kostka“ 

(nevyzpytatelná náhoda; vůči „kostce“ nelze rozehrát „vliv podřízených“, resp. nelze se této 

možnosti ani vzdát) – prožitek může však být srovnatelný. (Srovnej s. 96.) 

 

V souhrnu tudíž soudím, že autor splnil požadavky kladené na bakalářskou práci a že 

jeho práci mohu doporučit k obhajobě. 

 

 

 

V Praze 27. 8. 2017      PhDr. Miroslav Klusák, CSc. 


