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Abstrakt
Na hře založené formy kvalitativního výzkumu jsou ve společenských vědách spíše
raritou. Postrádáme proto také analýzu povahy dat, která takováto výzkumná metoda
přináší. Cílem mé diplomové práce je tedy zjistit, jakými způsoby data získaná
výzkumnou hrou reprezentují to, jak lidé skutečně vnímají a prožívají sociální realitu.
Pro tento účel analyzuji sedm skupinových diskuzí realizovaných s využitím
výzkumného pexesa, ve kterém hráči párují karty s finančními pojmy s kartami s jejich
možnými definicemi. Analytické schéma bylo navrženo s využitím teorie relevancí
Alfreda Schutze, prezentace self Ervinga Goffmana a koncepce vědění Pierra Bourdieu.
Za pomoci těchto teoretických východisek jsem dospěl k několika zjištěním, která
mohou být užitečná při budoucím využívání tohoto výzkumného nástroje. Účastníci
herního výzkumu se mohou skrýt za své hráčské role, což jim umožňuje interpretovat
i citlivá témata, mezi která patří i oblast finanční gramotnosti. Herní prostředí pexeso
výzkumu ponechalo hráčům možnost vnášet do diskuze též vlastní, původně
nezamýšlená témata a interpretace. To může přispět k pořízení bohatšího množství dat,
ale také uvést do diskuze témata, která nejsou k výzkumnému cíli relevantní. Takovéto
případy jsou ovšem jen marginální, protože herní rámec zajišťuje rychlý návrat
k relevantním tématům. V neposlední řadě realizovaný pexeso výzkum umožnil zachytit
rozdíly v interpretacích podle toho, ze které koncepce vědění mluvčí vychází.

Abstract
There are a few examples of the application of game-based qualitative research
methods. Therefore, we lack an analysis of the nature of data that such methods would
produce. So, the goal of my diploma thesis is to find out in what ways the data obtained
using game-based research methods represent the ways in which people actually
perceive and experience social reality. For this purpose, I analyze seven group
discussions carried out with the use of a research memory game in which players match
cards with financial terms written on them with possible definitions of these terms. I
have designed an analytical framework using Alfred Schutz’s theory of relevance,
Erving Goffman’s theory of the presentation of self and Pierre Bourdieu’s conception of
knowledge. With the aid of these theories I managed to reach several findings which
might be fruitful for a future usage of this research instrument. The participants of a
game-based research might hide behind their player’s roles and thus be able to interpret
even sensitive topics such as the financial literacy. The game environment of the
memory game research allowed the players to introduce new topics and interpretations
into the group discussion despite the fact that such topics might be irrelevant to the
research goal. Such cases are rather marginal because the games’ framework facilitates
a swift return to the relevant topics. Last but not least, the previous memory game
research allowed us to capture the interpretational differences in regards to which
conception of knowledge a speaker applies.
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Předběžná náplň práce
Na hře založené formy výzkumu jsou hojně užívané zejména na poli psychologie,
ekonomie a pedagogiky. Jejich využití v oblasti sociálních věd ale doposud není tolik
běžné, přestože by mohlo být přínosným doplňkem zejména kvalitativních výzkumů.
Případy využití na hře založených výzkumů jsou ovšem zatím ojedinělé a postrádáme
tak i analýzu limitů jejich zjištění a obecně toho, jaké problémy jejich aplikace ve
výzkumu otevírá. Nezodpovězená také zůstává otázka toho, zda a případně jak mohou
být na hře založené výzkumy pro sociální vědy vhodné.
V sociálních vědách na hře založené výzkumy nacházejí uplatnění zatím jen
okrajově. Je to možná nejasnostmi ohledně toho, jak hra reprezentuje realitu. Zavedení
principů hry do výzkumu může přitom zaprvé být pro svou zábavnou formu nástrojem
silnějšího zapojení účastníků výzkumu do práce na výzkumném úkolu a zadruhé může
přinést nové výzkumné závěry, které odrážejí skutečnost, že i společnost funguje často
podobně jako hra. Vycházeje z myšlenek Pierra Bourdieu lze totiž společnost chápat
jako hru, ve které platí určitá pravidla, jež vymezují rámec přípustného jednání,
nicméně ve kterých se jedinec pohybuje relativně autonomně. Lidé jsou totiž
kompetentní činit rozhodnutí ve všemožných daných situacích prostřednictvím své
schopnosti dělat rozdíly. Pomocí této schopnosti jsme schopni srovnávat a hledat

významy bez jasně stanovených kritérií, jakými se máme řídit. Podobně jako ve hře
i v různých sociálních situacích vytváříme strategie, které nám umožňují kreativně
manipulovat s pravidly tak, aby vyhovovala našim potřebám.
Ve své diplomové práci se budu zabývat tím, jak funguje hra jako metafora
společnosti na případu konkrétního kvalitativního výzkumu. Jde o výzkum provedený
v letech 2016–2017 v rámci projektu „Šetrnost a hospodárnost v časech krize:
ekonomické chování v rodinném a veřejném diskurzu v dnešní české společnosti“
vedeného doc. Martinem Hájkem, kde bylo v malých kolektivech vzájemně si blízkých
lidí aplikováno výzkumné pexeso k získání dat o spontánních definicích známých
finančních pojmů (příkladem inflace, bankrot či exekuce). Jaké strategie můžeme
u hráčů výzkumného pexesa identifikovat? Jak se projevuje jejich kompetence k hledání
rozdílů? Má práce má za cíl zjistit, jak se výše nastíněný problém projevuje v tomto
konkrétním případě.
Výzkumnou metodou bude kvalitativní obsahová analýza přepisů čtrnácti
rozhovorů, které byly provedeny prostřednictvím výše zmíněného „pexeso“ výzkumu.
Dalšími daty budou přepisy přibližně pěti rozhovorů s účastníky tohoto výzkumu a také
s jeho tazateli. V analýze se zaměřím zejména na výrazy vztahující se k tomu, jak hráči
pracují s pravidly, jak je přizpůsobují svým požadavkům, jaké strategie volí vzhledem
ke svým cílům (vyhrát, prosadit svůj pohled, odpovědět podle domnělého očekávání
výzkumníka atd.) a jak herní forma výzkumu stimuluje jejich ochotu být aktivními
účastníky výzkumu.
Přínosem mé práce bude na jedné straně zhodnocení popsaného výzkumného
nástroje (pexesa), uvedení jeho limitů a navržení jeho úprav pro další výzkum a na
straně druhé empirickým příkladem podložené shrnutí přínosů na hře založeného
výzkumu pro sociální vědy. Ukážu, jak lze her i v našem oboru využít a zdůvodním,
proč je herní forma výzkumu relevantní a neměla by se zaměňovat s pouhým
experimentem.
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Úvod
V letech 2016 a 2017 jsem se podílel na výzkumu individuální responsibilizace v rámci
projektu „Šetrnost a hospodárnost v časech krize: ekonomické chování v rodinném
a veřejném diskurzu v dnešní české společnosti“ vedeném doc. Martinem Hájkem. Jeho
závěry jsou zpracovány v článku toho času čekajícím na odborný posudek vydavatele
(Hájek et al. 2018). Součástí výzkumu byla realizace sedmi skupinových diskuzí.
Vzhledem k tomu, že naším zájmem bylo ekonomické chování jedinců, což může být
pro mnoho lidí nepříjemným tématem k otevřenému rozhovoru, snažili jsme se přijít
se způsobem, jak průběh diskuzí usnadnit. Prvním bodem této snahy bylo vytvoření
skupin, v nichž se lidé navzájem dobře znali. Šlo zpravidla o rodiny tazatelů. Dále jsme
ale přemýšleli nad zapojením stimulů, které by skupinovou diskusi nasměrovaly
k oblasti, která nás zajímala, a přišli jsme s netradičním výzkumným nástrojem – s hrou.
Pro usnadnění průběhu diskuzí jsme navrhli výzkumné pexeso, totiž obměnu
klasické párovací hry. Od jeho využití jsme si vzhledem k tematickému zaměření
výzkumu také slibovali získání dat o spontánních definicích známých finančních pojmů
(příkladem inflace, bankrot či exekuce). Z tohoto důvodu nešlo o klasické pexeso, kde
se hráči snaží nalézt dvojice stejných obrázků postupným otáčením vyložených
kartiček, které jsou na začátku hry lícem dolů. Naše pexeso sestávalo z kartiček
s různými pojmy z finanční oblasti na straně jedné a s „lidovými definicemi“ na straně
druhé. Každý ve svém tahu nejprve otočil kartičku ze skupiny pojmů a následně
kartičku ze skupiny definic. Hráč si tak třeba mohl vylosovat dvojici sestávající z pojmu
„exekuce“ a definice „bič na lidi“. Pokud se domníval, že vylosovaná definice odpovídá
vytaženému pojmu, pokusil se tuto spojitost obhájit před ostatními účastníky hry.
Ti potom rozhodli, zda si může dvojici vzít či nikoli. Cílem každého hráče bylo získat
co nejvíce dvojic. Podrobnějšímu rozboru diskutovaného výzkumného nástroje se budu
věnovat v praktické části své diplomové práce. Pro účely její teoretické části by tato
charakterizace měla stačit.
Proč ale využívat takto inovativního a kvazi-experimentálního nástroje?
Nevystačili bychom si s aplikováním jednoduchých podnětů stimulujících skupinovou
diskuzi, jako jsou třeba tematicky zaměřené obrázky a fotografie či zvukové a vizuální
záznamy? V čem je herní rámec od těchto postupů odlišný? Tyto otázky budu podrobně
rozebírat v teoretické části diplomové práce. Prozatím uvedu obecné tvrzení, že tento
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formát je vhodný zejména pro citlivá témata. Legard et al. dělí senzitivitu v přístupu
k výzkumným rozhovorům na dva typy. Zaprvé jde o samou povahu tématu. Příkladem
mohou být oblasti sexu, finančních záležitostí, úmrtí, vážných nemocí apod. Zadruhé
jde o rozhovory, kdy zdánlivě nevinné téma způsobí nečekanou emocionální reakci
dotazovaného, pravděpodobně kvůli vyvolání nepříjemné vzpomínky (Legard
et al. 2013: 161–162). Druhý případ není vždy možné předvídat a je na tazateli, aby
vhodně zvládl nastalou situaci. V prvním případě můžeme ovšem podle zvoleného
tématu vybrat vhodnou výzkumnou techniku a případně vhodný výzkumný nástroj,
který by participantům rozhovoru umožnil otevřeně se o něm bavit. Typem takového
nástroje může být právě hra. Umožňuje totiž hypoteticky participantům – hráčům –
skrýt se za své hráčské role a řešit výzkumné – herní – situace jakoby z cizí perspektivy.
Mohou snadno zaujmout postoj „je to jen hra“, jejíž výsledky nemůžou ohrozit tvář
účastníka v reálném světě. Přitom se ale do diskuze dostávají témata a tvrzení, která
jsou pro ně relevantní. Možností skrýt se za roli hráče tedy nenarušíme reálné relevance,
jen snížíme riziko vyhýbavé odpovědi typu „nevím“. Z toho ale zároveň plyne, že herní
rámec kvalitativního výzkumu se nehodí pro triviální témata. Jak ukazuji v následující
kapitole, i např. v marketingové oblasti nacházejí výzkumné hry uplatnění. V těchto
případech jde ovšem o kvantitativní výzkumy.
Odpovíme-li kladně na otázku „Proč využívat na hře založených technik
výzkumů?“, je nezbytné položit si též otázku „Jaké povahy budou zjištění z takového
výzkumu plynoucí?“ Výzkum s využitím herních principů bude pravděpodobně přinášet
data jiné povahy, než by tomu bylo u běžného interview. Jen stěží můžeme anticipovat
přesné kontury souboru získaných poznatků, což ostatně není možné u žádného
výzkumu, tím spíše ne kvalitativního, avšak můžeme (a měli bychom) před výzkumem
promyslet, jaké nové vlivy do výzkumné situace hra vnáší. To je nutné minimum toho,
co můžeme udělat pro nepodsouvání příliš velkého, resp. příliš malého významu
závěrům našeho výzkumu. Jaké závěry nám tedy na hře založený kvalitativní výzkum
ve společenských vědách přináší? Právě to je problémem, kterým se zabývám ve své
diplomové práci.
Značná část současných sociologických výzkumů stojí na dotazování, tedy
na realizování výzkumného rozhovoru. Interview je ostatně populární i mimo
společenské vědy (Hájek et al. 2014: 30). Rorty popisuje interview jako proces, během
kterého se konstruují znalosti o sociálním světě při běžné interakci (as cited in Ritchie
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et al. 2013: 138). Zásadním problémem, se kterým je nutné se během hloubkových
rozhovorů vypořádat, je jakým způsobem formulovat položené otázky tak, abychom
dosáhli potřebné šířky pokrytí zásadních oblastí výzkumu a zároveň dostatečné hloubky
v každé z nich (Ritchie et al. 2013: 148). Využití herního rámce při výzkumném
rozhovoru či výzkumné skupinové diskuzi může být osvobozením od tohoto palčivého
problému, protože namísto promyšlených, jasných, přesných, a přesto nenávodných
otázek výzkumníkovi stačí uvést téma a podmínky, za kterých bude hra probíhat.
Ochota aktivně participovat na výzkumu předpokládá také důvěru. Důvěru
participantů výzkumu se běžně snažíme získat tím, že předem jasně dohodneme
podmínky rozhovoru a jakékoliv změny (např. prodloužení času stráveného
rozhovorem) znovu domlouváme. Není vhodné postupovat podle předpokládaného
souhlasu (Legard et al. 2013: 147). Herní rámec výzkumu nám v tomto ohledu nabízí
jasnou výhodu – herní pravidla. Práce s nimi je samozřejmě důležitým bodem přípravy
takového výzkumu. Pokud bychom herní pravidla formulovali příliš striktně a lpěli na
jejich precizním dodržování, mohlo by prostředí hry působit dojmem příliš restriktivně
svázaného okruhu možností, jak „táhnout“. Takto vytvořené umělé a svazující
výzkumné prostředí by neposkytovalo participantům výzkumu mnoho prostoru pro
formulování nezávislé výpovědi. Reálným situacím a otázkám, které v nich lidé musí
řešit, se totiž pravidly nastavený rámec hry nemusí příliš podobat. Vycházeje
z předpokladu, že čím více stanovíme podmínky výzkumu, tím více také nepřímo
rozhodujeme i o jeho výstupech, je na místě při přípravě herního výzkumu uvažovat nad
tím, do jaké míry a v jaké situaci můžeme do hry zasahovat – ať už předem nebo v jejím
průběhu. Zato příliš volné či vágní formulování pravidel může vést k nadměrné
tematické rozvláčnosti získané výpovědi. Je tedy otázkou, jaká omezení a uschopnění
můžeme na účastníky výzkumu uvalit, aby výsledky byly validní, totiž aby účastníci
výzkumu skrytí za své hráčské role poskytovali informace relevantní k tématu výzkumu
a nevytratila se jeho atraktivita pro participanty. Nicméně nutnost vyslovit herní
pravidla může vést k snadnějšímu „vtažení do děje“, totiž k přirozeně plynoucímu
dohodnutí průběhu výzkumného interview.
Při realizaci společenskovědního výzkumu je také vhodné přemýšlet nad
odměnou, kterou získá jeho participant. Dobře provedený výzkum by měl být přínosný
jak pro výzkumníka, tak i pro své účastníky. Z praktických důvodů ovšem není vždy
možné participantům nabídnout finanční odměnu, pročež by bylo vhodné se alespoň
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vynasnažit, aby čas, který nám věnují, nestrávili s pocity marnosti. Odměnou může být
sama možnost participace na výzkumu významného společenského problému, je-li
výzkumné téma účastníkům dobře zprostředkováno. Dále pak interview nebo diskuze
dává participantům příležitost formulovat některé oblasti jejich života, nad kterými
běžně nepřemýšlí, a tímto způsobem konstruovat vlastní sebe-obraz. Tyto výhody
ovšem pouze předpokládáme. Použití hry jako součásti výzkumu mu může dodat
chybějící atraktivitu. Právě svou atraktivitou, ale též formálním nastavením herních
možností, nám hra dává příležitost stimulace pro výzkum relevantního jednání. Pokud
se podaří zajistit dostatečnou motivaci k aktivnímu zapojení do výzkumu, mohou z toho
plynout i další výhody pro výzkumníky, jako je zejména ochota další účasti na
probíhajícím výzkumu, což nám umožňuje jeho hladké dokončení, ale též třeba ochota
k participaci na výzkumech v budoucnu.
Podle Pattona v kvalitativním výzkumu získáváme data třemi způsoby:
hloubkovými otevřenými rozhovory, přímým pozorováním a analýzou dokumentů
(Patton 2005: 1633). V praxi se tyto postupy běžně prolínají. Během rozhovoru si
výzkumník obvykle dělá terénní poznámky z přímého pozorování, které doplňují
pořízený zvukový záznam (Legard et al. 2013: 132-133). Tyto poznámky se mohou
týkat nečekaných událostí v průběhu rozhovoru, neverbálních projevů účastníka
výzkumu a třeba také prostředí, ve kterém rozhovor probíhá, protože jeho volbu
obvykle necháváme na participantovi rozhovoru (ibid.: 166). Výzkumná hra má však
potenciál výrazně rozšířit možnosti propojování rozhovorů (diskuzí) s pozorováním
a zužitkovat tak čas strávený výzkumem k zisku většího množství dat. Hra totiž nutí její
účastníky rozvíjet různé strategie, domlouvat se posunky, některé významy vyjadřovat
napůl skrytě mimikou, promlouvat (šeptat) k sobě atd. Ze všemožných projevů hráčů je
možno rozlišit, jakým způsobem se snaží hru opanovat, jak se jim to daří, a tím jaká je
jejich role v herním i mimo-herním kolektivu. V neposlední řadě se ke zdokumentování
nabízí výsledek hry, tj. finální rozložení figurek, úspěšné tahy, spárované dvojice, počty
bodů apod. Jen sama aplikace herních principů do výzkumu nám ale může skutečně
odhalit, nakolik nám umožňuje získat bohatší data, je-li tomu tak.
Důležité je také zamyšlení nad tím, jaké vědění se při hře reprodukuje. Bourdieu
formuluje tři zásadní body v poznávání sociálního světa, a to: 1) fenomenologické
vědění, které je nám dáno primární zkušeností v každodenním životě v sociálním světě;
2) objektivní (vědecké) vědění konstruující objektivní vztahy z důvěrně známého světa
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a rozbíjející primární poznání; 3) praktické vědění (Dopita 2006: 315). Bourdieu také
zdůrazňuje, že kritický přístup k vytváření teorií nám umožňuje postihnout nespojitost
mezi praktickým rozumem a objektivním rozumem (Bourdieu 1990b: 36). Při vytváření
výzkumného pexesa jsme vycházeli z předpokladu, že nám umožní odhalit spontánní
chápání použitých finančních pojmů, aniž by se participanti – hráči cítili svázáni
nutností charakterizovat předložené pojmy dle odborného ekonomického či finančního
diskurzu. Šlo nám tedy o laické definice, ze kterých ale jedinci reálně vycházejí, když
jsou těmto pojmům vystaveni v praxi. Domnívali jsme se, že ve snaze naplnit
požadavky hry a vlastní zájem v ní se budou hráči snažit hledat definice, které si
prakticky dovedou představit. Nicméně nakolik jsou diskutované definice produkovány
praktickým věděním hráčů je předmětem pro další zkoumání. V kapitole týkající
se povahy vědění dále rozebírám Bourdieův příspěvek k tomuto tématu, ovšem
s mírným přeformulováním nastíněné typologie vědění.
Ne nedůležitým prvkem aplikace hry do výzkumu je možnost vyhrát. Možnost
ve hře zvítězit může participanty motivovat k aktivnímu přístupu. Vkládá totiž
do průběhu výzkumné debaty cíl, kterého mají jeho účastníci dosáhnout. Obdobně lze
říci, že různé cíle nacházíme i u rozličných inovativních metod zapojení účastníků
výzkumu tvůrčím způsobem, tedy např. u malování výjevů z prožité skutečnosti,
vytváření myšlenkových map, sepisování seznamů, zpěvu lidových písní apod.
V proběhnuvším „pexeso výzkumu“ šlo hráčům o to získat co nejvíce dvojic. Aby toho
však dosáhli, museli obhájit provedeného spárování každé dvojice, což nám umožnilo
zachytit, jaké významové vazby jsou zvýznamňované a které naopak umenšované
či opomíjené. Toto vynášení některých témat a opomínání jiných, které probíhá
i na podvědomé úrovni, nás nutí se ptát, co vše je pro účastníky výzkumu v dané oblasti
relevantní, s jakými vazbami si předmět výzkumu spojují. Pak ale nastává zásadní
otázka, a to: Jsou informace získané tímto způsobem vůbec relevantní ke zkoumanému
problému? Je totiž možné, že navržená výzkumná technika dává na jedné straně příliš
mnoho prostoru k odpoutání se od výzkumného předmětu, a na straně druhé může
naopak příliš svazovat, takže se její participanti snaží spíše vyhovět pravidlům, než
reálně formulovat své postoje či verbalizovat své způsoby uvažování. Výsledkem
by pak bylo na jedné straně vynášení relevancí, které se nevážou na předmět výzkumu,
a na druhé straně k omezenému projevu vypovídajícím jen málo o skutečném smyšlení
participantů. Je tedy třeba přemýšlet nad otázkou: Jak nastavit parametry experimentální
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výzkumné hry tak, aby byly její výsledky relevantní k výzkumnému tématu a hra sama
přitom byla atraktivní pro její účastníky?
Z výše uvedeného je patrné, že využití her v kvalitativním výzkumu s sebou může
nést mnohé výhody pro jeho realizaci. I přesto je hra v rámci sociologie jen zřídkakdy
užívaná technika výzkumu a dostatečně hluboká analýza jejího využití, limitů hrou
generovaných zjištění, a naopak přínosů využití této techniky nám zatím chybí. Pro
možnou aplikaci na hře založeného kvalitativního výzkumu je přitom důležité
odpovědět si na otázky, jako jsou třeba: Jak se liší role hráče od role hrajícího
výzkumníka? Jak přizpůsobují hráči pravidla hry své taktice? Kdy by měl výzkumník
do hry zasáhnout a kdy ji jen nechat plynout? Jaký typ dat herní technikou získáme?
Nekladu si za cíl zodpovědět v jedné diplomové práci všechny tyto a mnohé další
otázky a dát precizní návod k dalšímu využití her ve výzkumu. Budu se ale zabývat tím,
jaké výsledky na hře založený kvalitativní výzkum přináší na případu v druhém odstavci
popsaného výzkumu, a také tím, zda jsou získané závěry přínosné vzhledem
k výzkumnému zaměření.
V nadcházejících kapitolách se budu zabývat tím, pro co je výzkumná hra vhodná,
co nám umožňuje. Využiji k tomu rozboru vybraných teoretických poznatků, které
se vážou na zamýšlená očekávání, kterým by využití hry v kvalitativním výzkumu mělo
dostát. Jde jmenovitě o Schutzovu teorii relevancí, Goffmanovu dramaturgickou
perspektivu a Bourdieuovu doxu. V první řadě se však budu zaobírat dosavadními
pokusy o využití hry v sociálně-vědním výzkumu. Poté přesně formuluji svou
výzkumnou otázku, detailně popíši realizovaný pexeso výzkum a analyzuji vybraná data
z něj vzešlá, abych mohl rozhodnout, zda naplňuje v teoretické části nastíněné
předpoklady či nikoli.
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1. Stav poznání
1.1 Na hře založené sociálně-vědní výzkumy
Využití her jako součásti výzkumu může evokovat představu sociálního experimentu.
Experiment jakožto metoda sociálně-vědního výzkumu byl v minulosti četně kritizován
zejména pro nemožnost zobecnit závěry z uměle vytvořených a kontrolovaných
podmínek. Místo toho experimenty zkoumají jen triviální aspekty sociální interakce
(Martin et Sell 1979: 581). Třebaže nepovažuji na hře založený výzkum za sociální
experiment v běžném smyslu, je možné, že právě tento postoj je příčinou toho, že hra
jako výzkumný nástroj nachází ve společenských vědách jen malé využití. V čem
spatřuji rozdíl? Hra sama vytváří prostředí, ve kterém je mnoho věcí mimo ně učiněno
irelevantními, aniž by přitom existovala v sociálním „vakuu“, jako by tomu mohlo být
právě u sociálních experimentů. Participanti se totiž nesnaží pouze řešit uměle
vytvořený problém, který by existoval ve „vzduchoprázdnu“ mimo širší sociální
kontext, ale do průběhu hry vnášejí podněty ze své životní zkušenosti, se kterými
kreativně nakládají, aby dosáhli svého cíle. Cílem přitom nemusí být jen výhra, ale třeba
i úsilí o konsenzus ve skupině hráčů, pomoc jinému hráči k výhře či třeba snaha o co
nejrychlejší ukončení hry. Tyto cíle pochopitelně předpokládají aktivní přístup
účastníka hry, ke kterému má napomoci mimo jiné právě její atraktivita. Dále se budu
zabývat případy, které lze dle mého soudu spíše označit jako využití herního principu
než za klasický sociální experiment.
Cílení na herní principy můžeme najít spíše v jiných vědních disciplínách, jako je
např. psychologie. Příkladem Lukáš Blinka a David Šmahel (2007) skrze hry na hrdiny
(Role Playing Games – RPG) provedli psychoanalytickou analýzu vztahu hráče a jeho
herní role a na základě této analýzy formulovali dva typy imaginace. Podobně Douse
a McManus

(1993)

analyzovali

osobnosti

hráčů

skrze

korespondenční

hru

(Play‐By‐Mail game) a našli u nich významné behaviorální odchylky od kontrolní
skupiny. Další uplatnění může studování herních rámců a skrze herní rámce nalézt ve
vzdělávacích studiích. David Pierfy (1977) analyzoval využití simulačních her ve
vzdělávání se závěrem, že ačkoliv nijak významně nezvyšují efektivitu učení studentů
oproti běžné výuce, zvyšují schopnost udržet nové znalosti a zajišťují též pozitivní
změnu ve studentském přístupu k učení. Carro et al. (2002) navrhli metodologii ke
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zkoumání adaptivního herního prostředí a jeho vlivy na naplňování vzdělávacích cílů.
U všech těchto příkladů lze polemizovat o tom, nakolik jim hra byla nástrojem a nakolik
předmětem výzkumu, nicméně přinejmenším odhalují potenciál využití her ve
svém oboru.
Pokud se i v rámci výzkumného bádání blízkého společenským vědám někdo
rozhodne pro zapojení herních přístupů k získávání dat, jde spíše o výzkumy
kvantitativní povahy. Taková aplikace herního principu je spojena zejména s trendem
online průzkumů trhu. Tato využití najdeme obvykle ve spojení s výrazem
„gamification“, který lze definovat jako „the process of adding game mechanics
to processes, programs and platforms that wouldn't traditionally use such concepts“1
(Swan 2012: 13). Gamifikace si již našla jistou míru odborného zájmu. Studie, které se
jí zabývají, vesměs konstatují, že aplikace her do kvantitativního výzkumu zvyšuje
zapojení a soustředěnost účastníků, zvyšuje bohatost a spontaneitu získaných dat a také
míru návratnosti (Bailey et al. 2015, Fisher 2012, Adamou 2013, Downes-Le Guin
et al. 2012, Koenig-Lewis et al. 2013, Puleston et Sleep 2011) a podle některých též
může zvyšovat validitu pořízených dat (Bailey et al. 2013). Můžeme tedy konstatovat
zvyšující

se

zájem

o

„zhernění“

kvantitativního

výzkumu,

a

to

zejména

v marketingových průzkumech. Ostatně i na naší fakultě vznikla diplomová práce
zabývající se touto problematikou v online kvantitativním výzkumu (Kulhavá 2016).
V kvalitativním výzkumu ovšem podobný rozvoj zatím nenastal. Hru jako
výzkumný nástroj využil doposud příkladem Barker při svém výzkumu v Nigerii.
Prostřednictvím populární africké hry Ayo dosáhl navození rozhovoru týkajícího
se lokálních farmářských problémů (Barker 1979). Experimentálně herní formou
výzkumu podobnou uvedenému výzkumnému pexesu se zabývali např. Colin
F. Carmerer a Ernst Fehr, kteří popisují případ párovacích her, tedy her založených
na aktivitě spočívající ve spojování různých stimulů (obrázků, pojmů, definic, …) podle
toho, nakolik se participantům zdá toto spojení relevantní. Párovací hry podle nich
pomáhají odhalovat sdílené vědění o světě skrze ohniskové body (focal points)
vyjádřené v párovací hře spojeními, o kterých každý ví, že jsou tím „správným
rozhodnutím“ (Carmerer et Fehr 2002: 34). Carmerer s Weberem zase s využitím
párovací hry prováděli lingvistický výzkum, kdy každý účastník musel rychle

1

„Proces přidávání herních mechanismů do procesů, programů a platforem, které běžně nevyužívají
takovýchto konceptů“ (překlad autora diplomové práce).
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pojmenovat obraz, který mu byl předložen. Jako motivace zde sloužila finanční odměna
za rychlé a pravdivé pojmenování (Weber, Carmerer 2003). Zmiňovaní autoři
se prostřednictvím hry snažili najít sdílené normy v určených komunitách. Jako
motivační prvek jim ale sloužily i finanční odměny, pročež můžeme jen stěží říci,
nakolik byl pro účast na výzkumu motivujícím právě jeho herní prvek. Také
se nezabývají otázkou relevancí a toho, jak se v prostředí hry vyskytují. Některé
významy jsou při hře zdůrazňovány, jiné záměrně opomínány či umenšovány. Tento
problém je zatím neprobádaný. Je tedy vhodné se herními prvky sociálně-vědních
výzkumů dále zabývat.

1.2 Problém relevance v pojetí Alfreda Schutze
Člověk je neustále zahlcen pestrou paletou motivů, které mohou působit na jeho
vědomí. Fyzicky jsme obklopeni různými předměty, budovami, krajinou nebo třeba
zvířaty, neseme si s sebou svou biografii, nacházíme se v nějaké životní situaci či fázi,
sledujeme nějaký cíl, přičemž čerpáme z nabytých zkušeností, ať už vlastních
nebo zprostředkovaných, k vyjádření svých myšlenek užíváme konkrétního jazyka atp.
V každém momentě zažíváme mnoho věcí naráz a je složité určit, které si uvědomíme,
zaktivizujeme a tím učiníme tématem, a které nikoliv. Je tedy vhodné zabývat se dvěma
zásadními problémy: jaký je vztah mezi zvoleným tématem a horizontem vědomí
v daném momentu a jaké motivy takovouto strukturalizaci vyvolaly (Schutz 2011:
93–95). Tímto problémem se snad nejobsáhleji zabýval Alfred Schutz, který vysvětloval
vztah mezi různými vrstvami intersubjektivity skrze jejich relevance pro sociálního
aktéra (ibid.). Zásadní otázkou teorie relevance je, proč se v záplavě jiných věcí
pro jedince stává důležitým či významným právě to či ono (Hájek et al. 2014: 37).
Toto téma je pro herní prostředí nanejvýš relevantní. Pokud bychom očekávali,
že se hráči pohybují pouze v rámci vymezeném herními pravidly, vynechali bychom
mnoho dalších referenčních bodů, které jsou při hře pro hrající relevantní. Při pexeso
výzkumu vnímání finančních pojmů jsme takřka neustále naráželi na zmínky, které
se vztahovaly buď k místu, kde výzkum probíhal, k aktuálním životním okolnostem
hráčů nebo třeba k aktuální politické situaci. Argumenty vycházely z osobní
či zprostředkované zkušenosti, z taktiky, kterou hráči kooperativně zaujali (rychle hru
dohrát, nechat někoho vyhrát, zabránit někomu vyhrát, …) nebo také třeba z jazykového
rozboru slov. Tím bylo možné finanční pojmy analyzovat z mnoha pozic. Hráči
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ve snaze získat otočený pár aktivizovali více potenciálních relevancí. Ovšem ne každý
z těchto pokusů uspěl u ostatních hráčů, kteří měli právo veta. Byly pro nás ale takto
pořízená data tematicky relevantní?
Dotazování v kvalitativním výzkumu může inklinovat k jednomu ze dvou
extrémů, z nichž oba ohrožují výsledek výzkumu. Čím větší volnost dáváme
participantům výzkumu k vyjádření, tím lépe zachytíme jejich perspektivu, ovšem
s rozmanitostí výpovědí přichází také praktická nemožnost porovnávání pořízených
výpovědí. Na druhou stranu čím více tlačíme participanty k přesně vymezeným
odpovědím, tím méně tyto odpovědi odráží jejich reálnou perspektivu (Hájek et al.
2014: 30). Z pohledu relevancí mohu problém těchto dvou extrémů formulovat tak,
že při příliš otevřeném a volném dotazovaní mohou mluvčí vynášet relevance, které
jdou mimo téma výzkumu a pořízená data tak nejsou přínosná vzhledem k výzkumnému
cíli. Při příliš striktním dotazování vynucujeme požadovanou relevanci, čímž se ovšem
vystavujeme riziku, že uvedené odpovědi nebudou odrážet reálnou účastníkovu
perspektivu nebo že se žádných odpovědí nedočkáme. Důležité je tedy usilovat o průnik
tazatelových a účastníkových systémů relevance (ibid.: 31).
Jak bylo poznamenáno, je nejasné, co se v rámci naší žité reality stává tématem
(relevancí) a co naopak zůstává pozadím, na které se nesoustředíme. Schutz volně
uvádí, že taková tematizace je dána tím, že se na některou zkušenost obrátím nebo ji
reflektuji. Není podle něj ovšem správné předpokládat, že taková volba je zcela
svobodná. I dřívější zkušenosti jsou zasazeny do nějakého tematického kontextu. A tak
to, co v daný okamžik nabyde relevance, vychází z vnitřně velmi omezených možností
(Schutz 2011: 95). Toto je ale spíše úvodní poznámka než skutečné řešení nastoleného
problému. Schutz tedy uvádí alespoň tři zásadní struktury relevancí, které nalezneme
v realitě žitého světa. Zaprvé jde o tematickou relevanci, kdy se z objektu v poli
neproblematických znalostí stává problém. Ten může být vnucený (např. musíme-li
věnovat pozornost náhlému podnětu) nebo motivovaný (projev vlastní vůle). Jako
vnucená relevance mohou být chápány také pojmy a „lidové definice“, které jsou
uvedené na jednotlivých pexeso kartičkách diskutovaného výzkumu. Zadruhé jde
o interpretační relevanci. Tematizovaný objekt se stává předmětem aktérovy
interpretace, jestliže je problematickým ve vztahu k jeho stávajícímu příručnímu vědění.
A opět můžeme v pexeso výzkumu hovořit o vnucené (interpretační) relevanci, neboť
hráči musí spojení pojmu s definicí obhájit před ostatními, a tedy i vysvětlit. A zatřetí to
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jsou motivační relevance. Relevantní nejsou jen bezprostřední podněty, ale také ty, které
se vynoří až na základě předchozího rozhodnutí. Relevanci tedy tvoří to, co nás
motivuje k předchozímu rozhodnutí. Např. máme motivaci k získání akademického
titulu, a tak musíme vyplnit přihlášku na VŠ. Uvedený příklad je případem motivační
relevance, kterou Schutz označuje jako motivaci „abychom“ („in-order-to“). Oproti
tomu příčiny motivace k získání akademického titulu by byly typem motivu „protože“
(„because“) (ibid.: 107–123). To, co se nakonec vynoří z podvědomí na okrajové pole
vědomí a stane se v nějakou chvíli relevantním tematickým jádrem, je dáno souhrou
vyjmenovaných struktur relevance (ibid.: 100–101).
Mnoho skutečností, kterým jsme vystaveni během svého každodenního života,
tvoří pouze hypotetické relevance, o kterých nemůžeme s jistotou tvrdit, že se stanou
relevancemi reálnými. Významnou se relevance stává teprve za nějaké podmínky
(“provided that…”) (Schutz 2011: 155-156). Nemůžeme tedy s jistotou předpokládat, že
relevance, kterou se snažíme výzkumem tematizovat, se skutečně stane relevancí
významnou. Avšak tím, že se relevantními skutečnosti nestávají zcela nahodile,
můžeme dále s hrou pracovat jako s přínosným výzkumným nástrojem, který dokáže
soustředit participanty na výzkumné téma, a zároveň získat velkou škálu možných
náhledů na ně. Důležité je pracovat s podněty, které mají v rámci hry zvýznamnit
kýžené relevance.
Alfred Schutz a jeho teorie relevancí tedy může naši analýzu herního přístupu
ke kvalitativnímu výzkumu obohatit o cestu k porozumění tomu, jaké relevance hráči
při hraní vnuceně či záměrně vynášejí, v jakém kontextu se k jednotlivým pojmům
vztahují a které relevance vystoupí před jinými. Teoretický koncept relevance
vysvětluje jedince jako sociálního aktéra. Avšak pohybujeme se tu na úrovni
individuální perspektivy, a tak není jasné, jak bude tento proces vypadat při diskuzi
ve skupině (při hře), kde mluvčí zohledňuje ostatní jedince, svůj vztah k nim a tím také
způsob, kterým se bude během hry prezentovat. Komunikační interakce není totiž
tvořena jen svým obsahem, ať už vycházejícím přímo z konkrétní herní situace, nebo
přineseným do hry odjinud, ale též komunikačními strategiemi, které hráči uplatňují.
Významné relevance se jistě mění s ohledem na skupinovou dynamiku a tematizace
provedené jejími ostatními členy. Díky Schutzově teorii relevancí tedy můžeme
hypotetické (potenciální) relevance klasifikovat, ovšem i s ohledem na neukončenost
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Schutzova díla (Hájek et al. 2014: 36) nemůžeme pouze prostřednictvím této teorie
zkoumat, která relevance bude situačně nejdůležitější.

1.3 Dramaturgická perspektiva Ervinga Goffmana
Jak bylo nastíněno výše, Schutz ve své teorii nerozebírá do hloubky význam
komunikačních

strategií,

které

aktéři

při

sociální

interakci

zaujímají

k co nejpříhodnějšímu prezentování sebe samých druhým. Tím se však může zásadně
změnit způsob, jakým se z hypotetických relevancí stávají signifikantní, protože ostatní
aktéři rozšiřují jedincův horizont vědomí vlastním jednáním a svou přítomností vůbec.
Pro studium interakčních strategií a interakční dynamiky obecně bude nejvíce přínosné
dílo Ervina Goffmana (1959), protože jeho dramaturgická metafora nabízí vhodné
přirovnání ke komunikačním schématům reálného života.
Herní výzkumná situace tvoří v goffmanovském smyslu jeviště, kde se aktér buď
aktivně prezentuje svým projevem vůči publiku, nebo jen nějakým způsobem vystupuje
s ohledem na to, že může být publikem spatřen či slyšen (Goffman 1959: 107).
Protipólem jeviště je zákulisí, ve kterém může jedinec vystupovat přirozeně, bez ohledu
na nepřítomné publikum, být „sám sebou“. Do zákulisí však nesmí proniknout nikdo
z obecenstva (ibid.: 112–113). V konkrétní situaci je rozhodující využití správných
technik, které se odehrávají před vybraným publikem. Aktér musí zvládnout nároky
určité situace, aby jeho představení bylo úspěšné (ibid.: 254–255). Nejde
ale jen o jednostrannou prezentaci. Mezi aktéry dochází k přímým interakcím. Interakci
z očí do očí (face-to-face interaction) definuje Goffman jako „the reciprocal influence of
individuals upon one another's actions when in one another's immediate physical
presence“2 (ibid.: 8). Dále Goffman konstatuje, že člověk, který přichází do kontaktu
s dalšími lidmi, se vždy pokouší kontrolovat představy a dojmy, jaké si o něm utváří
druzí. Toho dosahuje vědomou úpravou své „fasády“3 (front), kterou se myslí „the
expressive equipment of a standard kind intentionally or unwittingly employed by the
individual during his performance“4. Fasáda se dále skládá ze scény – tedy kulisy
sloužící veškeré sociální interakci, a ze způsobu vystupování odpovídajícímu zvolené

2

„Vzájemný vliv jedinců na jednání toho druhého, když jsou v bezprostřední fyzické přítomnosti
druhého“ (překlad autora diplomové práce).
3
U tohoto výrazu vycházím ze znalosti překladu Goffmanovy knihy (Goffman 1999).
4
„Výrazová výbava běžného druhu záměrně nebo bezděčně využívaná jedincem během jeho výstupu“
(překlad autora diplomové práce).
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interakční roli. Svou fasádu jedinec upravuje s ohledem na znalost publika, před kterým
ji prezentuje (ibid.: 13–15).
Při analýze finančního pexesa je nutné zohlednit též skutečnost, že hráči využívají
zaprvé komunikační techniky, které jim pomáhají uspět ve hře a zadruhé takové
techniky, které jim umožňují nadále hrát roli, se kterou už do hry přišli, tedy příkladem
roli rodiče, roli poslušného potomka, roli znalce apod. Obojí je tedy významné
při utváření strategií prezentace svého self v rámci hry. Důležité je také mít na paměti,
že představení hráčů nemusí vypovídat ani tak o jejich charakteristikách, jakožto spíše
o charakteristikách předváděného úkolu. Konkrétní jednání jedince v dané situaci může
být totiž ovlivněno snahou prezentovat v příznivém světle celou službu nebo nějaký
produkt, ke kterému se úkol váže. Při takovéto prezentaci může být jedinec jen součástí
většího celku – „týmu“ (ibid.: 47). Každý takový tým se snaží zachovat definici situace,
kterou jeho představení vyvolává. Vzhledem ke křehkosti expresivní soudržnosti týmem
prezentované reality ale musí existovat skutečnosti, které by mohly diskreditovat celý
týmem prezentovaný obraz, pokud by na ně padla pozornost v průběhu představení.
Každý člen týmu tedy drží životně důležité tajemství týmu, které musí být udrženo
v tajnosti (ibid.: 87). Skutečnost, že jedinec neprezentuje jen sebe, ale také svůj tým,
je nutné zohlednit též v provedeném pexeso výzkumu. Jak jsem napsal v úvodu práce,
výzkum se odehrával ve skupinách vzájemně si blízkých lidí, zpravidla rodin. Je proto
na místě předpokládat, že se hráči snaží také o prezentaci své rodiny v příznivém světle
a o zamlčení důležitých tajemství, která by jejich „tým“ mohla zdiskreditovat.
Důležitým konceptem pro hru je princip „zachování tváře“. Tvář je podle
Goffmana „pozitivní sociální hodnota“, kterou si člověk může nárokovat skrze nějaký
vzorec jednání. Toto jednání přitom může vycházet i z postoje, který byl jedinci
přisouzen někým jiným. Tvář jedince se navíc vztahuje k více lidem, protože jedinec
svou činností může přispívat i k udržení dobré tváře celé skupiny. Svou tvář si podle
Goffmana každý jedinec takřka instinktivně chrání. To je dáno citovým poutem, které
si k ní vytváříme (Goffman 1967: 5–6). Práce s tváří („face-work“) je zaměřením
veškerého jednání jedince tak, aby vše, co dělá, bylo konzistentní s jeho tváří. Jejím
účelem je potlačení incidentů – událostí jejichž symbolické dopady ohrožují tvář
(ibid.: 12). Jakmile jedinec získá nějaký obraz svého self vyjádřený skrze svou tvář,
očekává se od něj, že se podle toho bude chovat. Aby svému obrazu dostál, musí
regulovat sled událostí, aby se vše, co vyjadřují, jevilo konzistentní s jeho tváří. Činí-li
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tak z povinnosti vůči sobě, mluvíme o pýše. Dělá-li to z povinnosti vůči širší sociální
jednotce, která ho podporuje, mluvíme o cti (ibid.: 9–10). Tvář může jedinec ztratit
např. je-li usvědčen z bezostyšné (tzn. vědomé a záměrné) lži (Goffman 1959: 40).
Úsilí zachovat si tvář se nepochybně odráží i při experimentální výzkumné hře.
Hráč se pohybuje mezi snahou neztratit tvář budovanou přímo ve hře (tvář snažícího
se hráče, tvář toho, kdo pojmům ve hře rozumí, …) a snahou neztratit tvář, která
mu i po hře zůstane. Snaha o zachování konzistence své tváře při hře vychází
ze skutečnosti, že hráči spolu budou i po skončení hry dále žít. Kromě toho
např. ve skupinách, ve kterých jsme realizovali vlastní pexeso výzkum, může být též
patrná snaha zachovat tvář kolektivu, protože ten vždy tvořily rodiny, a tedy lidé velmi
si blízcí, kteří mohou snadno nabýt pocit, že jedna druhou reprezentují. Analýza práce
s tváří je tedy pro mou práci vhodná.
V úvodu této práce jsem nadnesl otázku, v čem spočívá odlišnost využití herního
rámce pro kvalitativní výzkum a běžné využívání audio a vizuálních stimulů, jako jsou
fotky, obrázky, grafy, situované výroky, videa, nahrávky apod. v rámci skupinové
diskuze. Tyto prvky dávají podnět k diskuzi, ale samy o sobě nenutí participanty
výzkumu interagovat. K interakci je nastavením svých pravidel tlačí právě na hře
založený výzkum. V našem případě šlo o nutnost obhajovat si vytažené dvojice pojmů
a definic před ostatními. Těm herní logika kázala hledat způsoby, jak zdůvodněnou
spojitost vyvrátit, ovšem aby se řídili jen herním principem, nesměla by do hry
zasahovat jejich role vůči známé skupině.
Goffmanův dramaturgický přístup analýze herního výzkumu přispěl možností
uchopit interakce, které v jejím rámci probíhají a vyvozovat z nich zjištění o tom, jaké
cíle lidé při hře sledují skrze strategie, které k tomu volí. Díky tomu víme, že je nutné si
uvědomovat, že hráči performují také svá „já“, která si už do hry přinesli a snaží se i při
snaze uspět ve hře zachovat si vlastní tvář, či případně tvář svého týmu, tedy zde
nejčastěji své rodiny. Je ale otázkou, zda jsou tyto skutečnosti samy o sobě natolik
zajímavé, abychom pro ně realizovali podobně na přípravu náročnou formu výzkumu.
Dále proto uvedu jednu z větších motivací k využití této kvazi-experimentální metody.

1.4 Pierre Bourdieu – nejednotná povaha vědění
Sám Pierre Bourdieu provedl krátkou interpretaci jedné párovací hry. Ve čtvrté příloze
La Distinction popisuje průzkum z roku 1975, ve kterém respondenti dostali za úkol
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spojovat vybrané politiky (Chirac, Giscard, Marchais, Mitterrand, Poniatowski
a Servan-Schreiber) s patrně nesouvisejícími věcmi, jako jsou druhy stromů, druhy
zvířat, barvy, společenské hry, povolání, výrobci automobilů, druhy květin apod.
Třebaže spolu tyto věci podle racionální logiky nijak nesouvisí, zaznamenali
výzkumníci statisticky významné rozdíly v četnosti přiřazených pojmů. Lidé by tu podle
očekávání měli být podřízeni náhodným asociacím své imaginace, ale takto musíme
předpokládat, že byli při vytváření spojení vedeni běžnými principy vidění a dělení.
Tyto principy nefungují vědomě, ale fungují implicitně, a tak aktéři nemohou aplikovat
stejné schéma na tytéž objekty. Avšak vzhledem k tomu, že významy vyvolané
párováním mají konečný počet možností a jsou okamžitě srozumitelné i bez zjevného
nástroje kodifikace, jsou také srozumitelná schémata, která respondenti vytváří
v každém studovaném případě a jiné jejich čtení by bylo nesrozumitelné (Bourdieu
1984: 546-560). Obecně lze tedy říci, že lidé jsou kompetentní vytvářet hodnotící
schémata, která lze aplikovat takřka na libovolný kontext s omezeným počtem možností
a tato schémata budou srozumitelná pro širší okruh lidí. Jaký je ale ten princip, který
sdíleným významům dává nezpochybňovanou platnost?
Na tomto místě představím Bourdieův pojem „doxa“. Sám ji definoval jako „the
ordinary acceptance of the usual order which goes without saying and therefore usually
goes unsaid“5 (Bourdieu 1984: 424). Tato definice v podstatě koresponduje s prve
uvedenou charakterizací ohniskových bodů (focal points) (Carmerer et Fehr 2002: 34).
Rozdíl spatřuji v tom, že doxické vědění je natolik samozřejmé, že nikoho ani
nenapadne jej problematizovat, zatímco ohniskové body jsou explicitní projevy
předpokládající univerzální shodu. V souvislosti s doxou je vhodné uvést také pojem
orthodoxie. Ortodoxie je silný postoj, který ne zcela úspěšně cílí na znovunastolení čisté
formy doxy. Ortodoxie může být přítomna jen tam, kde fungují postoje heretické vůči
dřívější doxe – heterodoxie. Orthodoxie je tedy systémem eufemismů pro přijatelný
způsob myšlení a mluvení (Bourdieu 1977: 169). Doxu samou je těžké plně chápat,
neboť ji nevnímáme. Její skutečná podstata se odhalí, teprve když je negativně
konstituovaná v rámci konfrontace soupeřících diskurzů (ibid.: 168).
V praxi je tedy empiricky náročné – pokud vůbec možné – rozlišit, jestli lidé
podléhají normě vědění (doxa, ortodoxie), nebo jestli pouze nechtějí vypadat jako

5

„Běžná akceptace obvyklého pořádku, který je platný samozřejmě, pročež je obvykle nevyslovený“
(překlad autora diplomové práce).
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heterodoxní. Nápomocný by nám v tom mohl být právě na hře založený kvalitativní
výzkum. V analýze realizovaného pexeso výzkumu tvořila doxa partikulární problém,
který se podařilo na základě pořízených dat identifikovat. Nalezli jsme tak v pozadí
četných výpovědí doxu, která korespondovala s přístupem k tržním institucím
odpovídajícím situaci za předlistopadového státního zřízení. Tato doxa představovala
překážku v neoliberální responsibilizaci jedince. Přítomnost doxického vědění jsme
odhalili prostřednictvím drobných náznaků, jako je ironický podtón nebo smích
v určitou situaci. Skrze tyto drobné náznaky totiž dávali účastníci výzkumu najevo, že
některé věci jsou platné bez debat (Hájek et al. 2018: 10).
Existence doxy vynáší otázku týkající se toho, zda jednáme podle našich intencí
vycházejících z racionálního kalkulu, nebo zda jednání tvoří nezpochybnitelná
přesvědčení (doxy). Je naše jednání striktně racionální, vycházející z racionálního
vědění? Bourdieu na tuto otázku odpovídá záporně. Záměr a vědomí jsou podle něj jen
jedním z více příčin jednání. Racionální praxe je ta, která nejlépe vede k dosažení cílů
vycházejících z logiky v nějakém poli (Bourdieu 1990b: 50). Oproti racionálnímu světu
je tu ale také svět praktický. Logika praktického světa vychází z již realizovaných
procedur k následování, konstituuje se ve vztahu s habitem. Habitus v tomto ohledu
Bourdieu charakterizuje jako „constituted in practice and is always oriented towards
practical functions“6 (ibid.: 52–53). Z racionální praxe tedy vychází racionální vědění,
habitus formuje praktické vědění a mimo sféru vědomého či praxí zažitého tu ještě leží
doxické vědění. S touto typologií budu dále pracovat namísto té, kterou jsem nastínil
v úvodu a která vychází z Bourdieuova „The Logic of Practice“ (1990b).

1.5 Dílčí shrnutí teoretických poznatků
Nyní je namístě shrnout zásadní momenty teoretických poznatků, abych je mohl navázat
na svůj výzkumný problém a následně přejít k praktické části práce. Zaměřím se pouze
na zásadní teorie z posledních tří kapitol.
Schutzovy relevance jsou dobře uchopitelné a budou proto tvořit základní předmět
mé analýzy. Pro aplikaci herního výzkumu je důležitá snaha vnést do výzkumu
relevance, které se vážou k výzkumnému cíli. Snažíme se proto nastavit herní parametry
tak, aby spontánně mobilizovaly kýžené relevance. Pro účely analýzy využiji Schutzovo
dělení struktur relevancí na tematické, interpretační a motivační. Také vezmu v potaz
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jejich vnitřní dělení na vnucené a motivované a v případě motivačních relevancí na
relevance „abychom“ („in-order-to“) a relevance „protože“ („because“).
Prostřednictvím Goffmanovy teorie se odhaluje problém sebe-prezentace, který do
výzkumu vnáší některá pozitiva, ale také negativa. Na jednu stranu se participanti
mohou skrýt za hráčské tváře a rozmluvit se tak z cizí pozice i o citlivých tématech
(např. o finančních otázkách), na druhou stranu ale mohou tváře, které si s sebou do
výzkumu již přinesli, narušovat herní principy. Bude také dobré mít na paměti, že
prezentují též tvář svého týmu, kvůli kterému mohou některá relevantní témata
zamlčovat, skrývat se naopak za své dlouhodobé role v rámci skupiny před
výzkumníkem apod. Očekávám tedy, že hráči mohli během hry přecházet mezi třemi
rolemi – své vlastní v rámci skupiny, hráčské a týmové.
Relevance, které hráči během experimentální výzkumné hry vynášejí a tváře,
které volí, souvisí s povahou vědění, ze kterého vychází. Relevantním se může
kupříkladu stát to, co běžně praktikujeme, ale také to, co považujeme za objektivně
platné. A právě tak můžeme ve skupině kvůli zachování své tváře před ostatními
problematizovat to, co bychom v praxi provedli bez přemýšlení. S využitím teorie Pierra
Bourdieu předpokládám, že budu schopen interpretovat příčinu konkrétního smýšlení
nalezením známek racionálního vědění, doxického vědění a praktického vědění.
Schutz nám dává konkrétní předmět k bádání („co“), Goffman zase další možnosti
v tom, jak se tento předmět může aktivizovat („jak“) a Bourdieu ukazuje, jaká je příčina
formování této infrastruktury rolí a self – jaká je v jeho formování povaha vědění
(„proč“). Je pexeso výzkum vhodným nástrojem pro zkoumání těchto teoretických
východisek v reálném světe?

6

„Ukotvený v praktikách a vždy orientovaný na praktické funkce“ (překlad autora diplomové práce).
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2. Data a metody
2.1 Formulace výzkumné otázky
Na základě výše provedeného rozboru teoretických poznatků mohu nyní přistoupit
k přesnému stanovení výzkumné otázky.
➢ Jakým způsobem výzkumná hra reprezentuje vnímanou a prožívanou
sociální realitu?
Vycházeje z doposud nastíněných problémů, které se k využití herního rámce
v kvalitativním výzkumu vážou, jsem vypracoval dílčí otázky, které výzkumný problém
zpřesňují. Formulace těchto otázek mi umožnila provést analýzu výzkumných diskuzí,
neboť jsem jejich pomocí vytvořil jednotlivé kódy a koncipoval dílčí závěry.
Empirickou analýzou dále ukáži, v jaké míře byly naplněny předpoklady, které níže
uvedené otázky vycházející z předestřené teorie implikují. Jsou to:
•

Umožňuje hra získat informace o tématech, která nejsou účastníkům
výzkumu příjemná?

•

Je na kvalitativním herním výzkumem pořízených datech možné sledovat
tematické, interpretační a motivační struktury relevance? Proč se která z nich
mobilizuje?

•

Umožňuje nám hra sledovat prezentace tváří: své vlastní v rámci skupiny,
hráčské a týmové?

•

Vychází argumentace z racionálního, praktického nebo doxického vědění?

2.2 Představení účastníků výzkumu
Jak jsem zmínil v úvodu, k analýze využívám dat pořízených během výzkumu v rámci
projektu „Šetrnost a hospodárnost v časech krize: ekonomické chování v rodinném
a veřejném diskurzu v dnešní české společnosti“ vedeném doc. Martinem Hájkem (dále
jen „výzkum“). Účastníci byli pro tento výzkum vybíráni metodou, kterou můžeme
nejlépe

charakterizovat

jako

metodu

sněhové

koule

(snowball

sampling),

L. A. Goodmanem (1961). Členové výzkumného týmu nejprve oslovili vybrané
potenciální moderátory skupinových debat, a to zejména z řad studentů Institutu
sociologických studií FSV UK, případně i jiných studentů. Ti následně uspořádali

20
skupinové debaty se svými příbuznými či blízkými známými. Každá diskuze byla
nahrána a následně přepsána. Část záznamů skupinových diskuzí (her), které byly
v rámci výzkumu pořízeny, byly realizovány v cizím jazyce (ukrajinštině a ruštině).
Tyto záznamy pro svou analýzu nevyužiji a budu vycházet jen z těch, které jsou
zaznamenány v češtině. K dispozici mám tedy sedm přepisů skupinových diskuzí
provedených v období od 1. do 23. listopadu 2016. Tyto skupinové diskuze probíhaly na
území Prahy a středních Čech.
Pro označení jednotlivých účastníků diskuzí používám kódové zkratky vyjadřující
pohlaví participanta, věk v době záznamu, nejvyšší dosažené vzdělání (základní škola –
ZŠ, odborné učiliště – OU, střední škola s maturitou – SŠ a vysoká škola – VŠ)
a profese. Tyto charakteristiky umožňují rozlišovat mluvčí v uváděných úryvcích
a případně též ve velmi omezené míře zohlednit jejich životní situaci. Lze se také ujistit,
že se skupinových diskuzí zúčastnili lidé s různými základními charakteristikami.
Souhrn všech účastníků výzkumu rozdělených podle jednotlivých skupin je přehledně
uveden v následující tabulce:

Pohlaví

Věk

Vzdělání

Profese

Kódové označení

Skupina 1 (1. 11. 2016)
muž

25

SŠ

barman

m-25-ss-barman

žena

21

SŠ

studentka VŠ

z-21-ss-studentka

žena

49

SŠ

kuchařka

z-49-ss-kucharka

Skupina 2 (5. 11. 2016)
muž

55

VŠ

pedagog

m-55-vs-pedagog

žena

49

VŠ

psycholožka

z-49-vs-psycholozka

žena

20

SŠ

studentka VŠ (moderátorka hry)

z-20-ss-studentka

Skupina 3 (9. 11. 2016)
žena

50

SŠ

dispečerka

z-50-ss-dispecerka

muž

20

SŠ

student VŠ (DAMU)

m-20-ss-student

muž

46

SŠ

IT technik

m-46-ss-it
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Skupina 4 (10. 11. 2016)
žena

47

SŠ

úřednice finančního úřadu

z-47-ss-urednice

muž

22

SŠ

barista

m-22-ss-barista

muž

50

VŠ

podnikatel v realitách

m-50-vs-podnikatel

Skupina 5 (15. 11. 2016)
muž

27

VŠ

student VŠ (postgraduální)

m-27-vs-student

žena

51

VŠ

překladatelka

z-51-vs-prekladatelka

muž

56

VŠ

energetik

m-56-vs-energetik

Skupina 6 (19. 11. 2016)
muž

30

SŠ

technik

m-30-ss-technik

žena

52

SŠ

podnikatelka

z-52-ss-podnikatelka

muž

57

VŠ

podnikatel

m-57-vs-podnikatel

Skupina 7 (23. 11. 2016)
muž

26

VŠ

student VŠ

m-26-vs-student

žena

23

SŠ

studentka

z-23-ss-studentka

muž

28

OU

instalatér

m-28-ou-instalater

muž

27

SŠ

vedoucí prodejny

m-27-ssvedouciprodejny

Celkově jsem tedy vycházel z výpovědí dvaceti dvou jedinců. Každé skupinové
diskuzi byli též přítomní výzkumníci/moderátoři. Jejich úlohou bylo zasahovat jen
v případě, že je hráčům něco nejasné, nebo když se na něčem nemohli shodnout.
V případě, že diskuzní skupina měla méně než tři členy, zapojil se moderátor do hry
také. Pouze v těchto případech uvádím informace o něm/ní.

2.3 Metodologie výzkumu a postup analýzy
V první řadě je nezbytné podrobně popsat, jakým způsobem skupinové diskuze
probíhaly. Jak jsem vyložil již v úvodu práce, diskuze probíhaly na pozadí hrání pexesa.
Výzkumným nástrojem byla sada pexeso kartiček rozdělená do dvou barevně
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odlišených skupin. V jedné skupině byly vypsány pojmy (kartičky s modrým rubem)
a v druhé „lidové definice“ (kartičky s oranžovým rubem). Pojmy se v obecné rovině
týkaly finanční oblasti a byly v nich odkazy na aktéry (dlužník, rentiér, milionář, …),
na finanční operace (půjčka, investice, dar, …), na instituce a kapitál obecně (centrální
banka, podílový fond, peníze, …) a na situace či procesy (krize, bankrot, exekuce, …).
To, co nazývám lidovými definicemi, je ve skutečnosti krátký hodnotící výraz (oprátka
na krku, dobrý vynález, bič na lidi, …). Při formulování těchto „definic“ jsme se snažili
obsáhnout jak negativní, tak i neutrální a pozitivní hodnocení. Zde je seznam všech
použitých pojmů a definic, které tvořily jednotlivé kartičky výzkumného pexesa:
Pojem

Pojem

Definice

Definice

být milionářem

banka

žít se starostmi

parazit

být dlužníkem

burza

mít málo peněz

být rentiérem

akcie

mít nezávislost

rozhoduje
o osudech lidí
zúročení úspor

bydlet v nájmu

centrální banka být v nezáviděníhodné
situaci
podílový fond žít na vrub druhých
mít peníze hned

dluhopis

důchodové
spoření
peníze

cesta
k zajištěnosti
skoro všechno
na tom záleží
dobrý vynález

zajištění budoucnosti

neférová instituce

investice

platební karta

hypotéka

stát

půjčka

daně

úvěr

úrok

risk, co se nemusí
bič na lidi
vyplatit
dobře vynaložené peníze složitá
matematika
oprátka na krku
předmět
obchodování
projev odpovědnosti
mor

dar

trh

závislost na druhých

sociální dávka
nebo podpora
příspěvek na charitu

exekuce

cesta k bohatství

inflace

stabilní zisk

strkání peněz
jiným do kapsy
bere (skoro)
všechno
zdražení

šetření

krize

ukládání peněz

ztráta jistot

bankrot

spekulace

výsledek špatných
rozhodnutí

stabilní zisk

být finanční poradce
dluh
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Diskuzní skupiny se vždy sešli kolem stolu či jiného volného prostoru, na který
byly rozloženy kartičky výzkumného pexesa – modré s pojmy na jednu stranu, oranžové
s definicemi na stranu druhou. Po spuštění nahrávacího zařízení (diktafonu nebo
aplikace telefonního mobilu) výzkumník/moderátor uvedl téma výzkumu a obecná
pravidla hry. Každý hráč, který byl na tahu, měl nejprve otočit jednu kartičku s pojmem
a přečíst jej nahlas pro záznam a následně provést to samé s jednou kartou definice.
Pokud se domníval, že vytažená definice může nějakým způsobem charakterizovat
vybraný pojem, musel tuto vazbu zdůvodnit a zdůvodnění obhájit před ostatními hráči.
Pokud ostatní uznali, že zdůvodnění je platné, mohl si dvojici vzít a pokračovat dalším
tahem. Pokud s tím ostatní nesouhlasili, nebo pokud podle něj jedno nedefinovalo
žádným způsobem druhé, vrátil karty na původní místo a ve hře pokračoval další hráč
na tahu. Mezní případy neshody rozsuzoval výzkumník/moderátor. Další možností bylo
měnit vytažené dvojice s těmi, které už někdo získal. Každý hráč měl před sebou
vyložené své dvojice, a pokud hrající nenalezl vazbu mezi právě vytaženou dvojicí
pojmu a definice, mohl se pokusit nalézt platné vazby mezi vytaženým pojmem a již
uznanou definicí někoho z dalších hráčů a zároveň s vytaženou definicí a již uznaným
pojmem. Tím se nám podařilo získat více platných možností, více argumentace, více
dat. Toto pravidlo, které jsme označili jako „kradené pexeso“, někteří výzkumníci
přidali až v průběhu hry podle toho, nakolik se stávající pravidla jevila srozumitelná.
Snahou každého hráče bylo obhájit si co nejvíce dvojic a vyhrát tak. Na konci hry, kdy
už nebylo možné najít shodu na žádné další dvojici, výzkumník vyskládal konsenzuální
dvojice na herní plochu a pořídil o nich fotografický záznam.
Důvodem využití tohoto výzkumného nástroje nebylo jen zatraktivnění výzkumu
pro jeho účastníky, ale především snaha o získání informací o spontánním chápání
vybraných finančních pojmů, aniž by se participanti zdráhali o nich mluvit. Obava ze
„špatné odpovědi“, totiž nepřesného definování vybraného pojmu by byla překážkou
v typech rozhovorů, kde bychom se ptali přímo. Účastník výzkumu by tak ve snaze
neodpovědět špatně nejspíše raději neodpověděl vůbec. Ochota bavit se otevřeně
o finančních záležitostech byla vyvolávána nejen herním rámcem skupinové diskuze,
ale i skutečností, že výzkum probíhal jen v malých kolektivech vzájemně si blízkých
lidí, ať už přímo rodinnými vazbami či dlouhodobou známostí.
Ostatně samo využití skupinové diskuze (focus groups) v sobě nese funkci
decentralizace výzkumníkovy role a demokratizace výzkumného procesu, kdy mají
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účastníci větší moc nad průběhem výzkumu, čímž máme možnost zaznamenat více
dialogických interakcí a společných konstrukcí reality (Kamberelis et Dimitriadis 2011:
560). Při výzkumu je vždy přítomen moderátor, který podněcuje diskuzi a snaží
se získat vyjádření od co nejvíce participantů, avšak hlavní odpovědnost za průběh
diskuze leží na jejích účastnících (Moisander et Valtonen 2006: 72). Pro metodologické
zpřesnění je také vhodné uvést, že skupinová diskuze (focus groups) na rozdíl
od skupinového rozhovoru (group interviews) funguje na principu vzájemné interakce
participantů, zatímco u skupinového rozhovoru moderátor klade jednotlivým
účastníkům otázky a očekává jen jejich odpovědi bez vměšování ostatních zúčastněných
(Kitzinger et Barbour 1999).
Diskuze, které vznikaly nad možnostmi párování dvojic z pojmů a definic, byly
následně přepsány v textovém editoru Microsoft Word. Pro jejich analýzu jsem využil
programu RQDA, který vychází z balíku R-projektu pro analýzu kvalitativních dat
a je přístupný i bez placené licence. Také umožňuje snadný přehled ve využívaných
kódech. Poté jsem přistoupil k samému kódování. Již z dřívějšího výzkumu jsem měl
k dispozici kódování podle jednotlivých textů na kartičkách pexesa, které usnadnilo
další práci s texty. Mé vlastní kódování vycházelo z dílčích podotázek, které jsem uvedl
v kapitole Formulace výzkumné otázky. Snažil jsem se nejprve nalézt části diskuzí, které
se týkaly zkoumané oblasti. Nato jsem přistoupil k otevřenému kódování těchto úryvků.
Kódy, které jsem využil, jsem označil a pojmenoval: {prekbar (překonání bariér
způsobených sensitivitou výzkumného tématu), ~relevtv (tematická relevance
vnucená), ~relevtm (tematická relevance motivovaná), ~releviv (interpretační relevance
vnucená), ~relevim (interpretační relevance motivovaná), ~relevma (motivační
relevance „abychom“), ~relevmp (motivační relevance „protože“), °tvarvs (vlastní tvář
v rámci skupiny), °tvarh (tvář hráčská), °tvart (tvář týmová), ^racved (racionální
vědění), ^praved (praktické vědění), ^doxved (doxické vědění).
Postup mé analýzy volně vychází z metod zakotvené teorie (grounded theory
method). Zakotvená teorie není jednotnou metodou, ale představuje spíše „rodinu
metod“ (Bryant et Charmaz 2007). Proces analýzy zakotvenou teorií prochází stádii:
formulování výzkumné otázky, tvorba dat, tvorba konceptů, hledání teoretických vztahů
mezi koncepty a volba hlavního konceptu s následnou formulací teorie. Tyto procesy
se nicméně neodehrávají striktně v uvedeném pořadí. Výzkumník je neustále opakuje,
vrací se k již provedenému stádiu, závěry a pořízená data nepřetržitě porovnává
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až do chvíle, kdy nám další data a koncepty nepřináší další podstatné informace, tedy
než dojde k teoretické saturaci (Řiháček et al. 2013: 47, 51). Součástí zakotvené teorie
je také teoretické vzorkování, které spočívá v tom, že v průběhu výzkumu doplňujeme
množství účastníků výzkumu už s ohledem na formulované koncepty, tedy podle
předem stanovených kritérií vycházejících z aktuální fáze analytického procesu. Sám
výzkumný proces se tak podřizuje vynořující se teorii (ibid.: 45).
Konkrétní úkony analýzy začínají otevřeným kódováním shromážděných dat.
V jeho rámci nejprve nalezneme úseky sesbíraných textů, které se vážou k naší
výzkumné otázce, tedy nalezneme tzv. „významové jednotky“. Tyto jednotky označíme
krátkým výstižným pojmenováním – kódem. Při rozsáhlejších analýzách se takovýchto
kódů vytvoří velké množství, a tak je záhodno spojovat je do obecnějších konceptů.
Vzniklé koncepty popíšeme zachycením jejich vlastností, tedy tím, co mají kódy v nich
společné, a vyjmenováním jejich dimenzí, tedy vnitřní variability konceptu. S využitím
konceptů pokračujeme v kódování, které je tím stále více zaměřené, selektivní. Dále
si výzkumník všímá vztahů mezi koncepty, označuje jejich souvislosti. Tento proces
se nazývá teoretickým nebo také axiálním kódováním. Nakonec dojde ke zvolení
ústředního konceptu, kolem něhož je celá vznikající teorie organizována, aby tak držela
pohromadě (ibid.: 48-52).
Při své vlastní analýze jsem dostupné přepisy rozdělil do zásadních významových
jednotek, které jsem otevřeně, ale stále více selektivně kódoval. Při kódování jsem totiž
vycházel z již prostudované teorie, což je vůči běžnému postupu zakotvené teorie
nestandardní. Vzniklé koncepty tak odpovídaly prostudovaným tématům, na která jsem
ve své analýze cílil. Místo hledání vazeb mezi koncepty jsem se pátral po jejich
souvislosti s předmětem analýzy, totiž s aplikovatelností popsaného herního rámce
kvalitativního výzkumu. Nedržel jsem se také konceptu teoretického vzorkování
a k analýze jsem využíval jen dříve získaných a výše popsaných dat. Přesné dodržení
postupů zakotvené teorie směřuje k vytvoření rozsáhlé a ucelené teorie, což není mou
ambicí, alespoň ne v této práci. Snažím se spíše podnítit zájem o výzkumný nástroj,
který by v budoucnu mohl vést k vytvoření dalších metodologií vycházejících z něj,
a to tím, že předestřu, jaká zjištění můžeme s jeho využitím získat. To by zcela
uspokojivě naplnilo očekávání, která se vážou k formátu diplomové práce. Proto jsem
se snažil zaměřit na to, zda a jakým způsobem uvedený výzkum naplňuje požadavky,
které jsou na něj uvaleny. K tomuto cíli je mnou provedená forma analýzy dostačující.
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3. Zjištění, jejich interpretace a diskuze
3.1 Zjištění
Zjištění, ke kterým jsem v předchozí kapitole popsaným způsobem dospěl, bylo potřeba
přehledným způsobem roztřídit a seskupit kolem několika zastřešujících oblastí.
Pro přehlednost a provázanost s teoretickými východisky své práce jsem se rozhodl
prezentovat je podle dílčích výzkumných otázek. To mi usnadní interpretovat
je ve vztahu k prostudované teorii a čtenáři tak poskytnu neustálou připomínku toho,
čím konkrétně se ve své práci zabývám, pročež nebude muset pokaždé listovat zpět
na začátek předchozí kapitoly. Na konci každé dílčí kapitoly zjištění je shrnuto, k čemu
jsem v ní dospěl.

3.1.1 Umožňuje hra získat informace o tématech, která nejsou
účastníkům výzkumu příjemná?
Tato otázka obsahuje zásadní problém, totiž jak analyticky rozhodnout, zda vyřčené
téma je pro participanta nepříjemné a zda by jej tedy v situaci přímého dotázání
nevynesl. Tento problém nelze nejspíše zcela překonat, a tak se uchýlím ke zkoumání
toho, jak ve hře funguje nastavení jejích pravidel. Jak jsem diskutoval již v úvodu,
při přípravě výzkumné hry je velmi důležité zamyslet se nad tím, nakolik přesné chceme
pravidla mít. V našem pexeso výzkumu se ukázalo jako výhodné, že pro mnoho herních
situací nebyl přesně specifikovaný postup, a tak si jej mohli (a museli) hráči vyjednat.
Měli tak větší volnost ve zdůvodňování spojitostí vytažených dvojic, což je samo o sobě
motivovalo k tomu, aby přednášeli i zdůvodnění, která by v jiné situaci nepadla. Mohli
tak také formulovat obšírnější spojitosti a nám se tím dostalo k analýze bohatšího
materiálu. Bavíme-li se ale o herních pravidlech, je potřeba si nejprve ujasnit, co se jimi
myslí, protože i jejich pojetí se může různit.
Bourdieu k herním pravidlům uvádí: „it's impossible to tell exactly whether what
is understood by rule is a principle of the juridical or quasi-juridical kind, more or less
consciously produced and mastered by agents, or a set of objective regularities imposed
on all those who join a game.“7 (Bourdieu 1990a: 60). Dále Bourdieu vymezuje třetí
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„Je nemožné říci, jestli se pravidlem rozumí princip právního nebo kvazi-právního druhu, víceméně
vědomě produkovaného a ovládaného jednajícími, nebo souhrn objektivních pravidelností uvalený na
všechny ty, kteří se účastní hry.“ (překlad autora diplomové práce).
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druh chápání pravidel, ve kterém jde o princip konstruovaný vědcem za účelem
vysvětlení hry. Bourdieu zdůrazňuje, že rozmazáním hranic mezi těmito třemi pojetími
pojmu „pravidla“ se dopouštíme zásadní logické chyby. Abychom se tomu vyhnuli,
měli bychom se zaměřit na hlavní princip v pozadí herních strategií, a to na praktický
rozum, tedy na „practical mastery of the logic or of the immanent necessity of a game –
a mastery acquired by experience of the game, and one which works outside conscious
control and discourse (…)“8 (ibid.: 61).
Z tohoto rozdělení významu pravidel je patrné, že by nebylo správné každou
pravidelnost, kterou do hry vnáší sami hráči, považovat za výraz jejich herní strategie.
Pozorovaná pravidelnost může být nevědomě reprodukovaná či vůbec konstruována
až v průběhu analýzy. Pro účely analýzy na hře založeného výzkumu tak nastíněnou
Bourdieuovu konceptualizaci pojmu „pravidla“ chápu jako: 1) pravidla, která jsou hráči
vědomě akceptována; 2) pravidla (pravidelnosti), která si herní rámec a herní situace
vyžádá, aniž by bylo potřeba je explicitně uvádět; 3) pravidla ve smyslu zákonitostí,
které bylo možné identifikovat při analýze získaných dat. Pro účely této práce
se i vzhledem k jejímu rozsahu budu zabývat pouze kategorií první. Tu dále dělím na
pravidla určená moderátorem herních diskuzí a předem dohodnutá výzkumným týmem
a na pravidla, která si hráči vyjednali v průběhu hry, ať už za účelem vlastního
zvýhodnění, nebo kvůli snazšímu dorozumění při hře. Předpokládám například,
že motivace k zapojování dalších a dalších způsobů zdůvodňování vytaženého spojení
vychází spíše z vědomého manipulování s pravidly, což odpovídá druhé možnosti
u prvního výkladu výrazu „pravidla“. Hráči se pak vždy mohou za pravidla „skrýt“ tak,
že se pouze snaží jim vyhovět, ať už jde o pravidla předem stanovená nebo až při hře
vyjednaná.
moderátor: Tam jde o toho, kdo si to vytáhnul, jestli pro něj je inflace tohle.
z-49-ss-kucharka: Asi ne, asi vrátím zpátky.
m-25-ss-barman: Tak když jde o toho, kdo si to vytáhnul, tak já si to vytáhnu!
z-21-ss-studentka: A já ti to neuznám, kámo. (smích)
m-25-ss-barman: No a (jméno moderátora) to rozsoudí.
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„Praktické zvládání logiky nebo bezprostřední nezbytnosti plynoucí ze hry – zvládání osvojené
zkušeností se hrou, které funguje mimo vědomou kontrolu a diskurz“ (překlad autora diplomové práce).
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z-21-ss-studentka: No tak to rozsuď.
Zde se projevuje práce s původně stanovenými pravidly. Před započetím hry
moderátor zmínil, že by se každý hráč měl snažit spojovat ty dvojice pojmů a „definic“,
které sám považuje za správné. Sporné případy, kdy se herní skupina neshodla, rozsoudí
moderátor. Argumentaci o spojení tu nahrazuje kreativní využití pravidel. Barman
se jen opře o dřívější argumentaci, která proběhla při snaze o obhajobu spojení v podání
kuchařsky a řekne, že je to jeho postoj, pročež má podle pravidel nárok na vytaženou
dvojici. Poté, co ho studentka upozorní na předchozí neshodu v rámci skupiny vzhledem
k tomuto spojení, odvolá se na další pravidlo, podle kterého sporné případy posuzuje
moderátor. Tímto postupem se vyhne konfrontačnímu vyjednávání spojení, které
považuje za správné a namísto toho k jeho vyjednání hledá oporu v herních pravidlech,
třebaže patrně nejde o situaci, pro kterou byla navržena. Skrze vyjednání vlastního
pojetí pravidel tak ponechává stranou nutnost dále zdůvodňovat před ostatními své
chápání výrazu inflace, kterým si nemusí být zcela jistý. Nicméně tato intence byla
zaznamenána a mohla tak sloužit (a také sloužila) při analýze.
Zásadním problémem v rozhovorech týkajících se finanční a ekonomické
problematiky je obava dotazovaných, že se při rozhovoru budou jevit jako neznalí
diskutované problematiky a tím se v očích výzkumníka poníží. To je příčinou toho, proč
jsme při koncipování pexeso výzkumu považovali výzkumné téma za citlivé, třebaže tu
nezjišťujeme např. osobní finanční poměry, o kterých by jako o citlivém tématu
nemohlo být pochyb. Výzkumná hra nám ale dala možnost neptat se na chápání
finančních pojmů přímo, nýbrž je vložit do hry jako diskurzní stimul, k jehož rozebrání
motivují hráče předem stanovená pravidla. Jakým způsobem se participanti rozhodnou
předložený pojem rozebírat záleží na nich a na jimi vyjednaných nuancích herních
pravidel. V důsledku se tak při hře stávalo, že se hráči nebáli prezentovat svou neznalost
vytaženého pojmu, protože následná diskuze s ostatními jim umožnila najít cestu, jak
vytažené karty propojit.
z-23-ss-studentka: Oh. Když já ani pořádně nevím, co to spekulace je.
Spekuluje se na trhu, ne?
m-26-vs-student: Jo, (…) můžeš spekulovat třeba s informacema, nebo můžeš
spekulovat s nějakýma jako aktivama.
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z-23-ss-studentka: (…) Z wallstreet, jakože spekuluješ o vývoji toho trhu a
takhle.
m-26-vs-student: Hm, jako asi se dá spekulovat hlavně s informacema, no.
Jako třeba s kapitálem můžeš spekulovat taky, že chytře investuješ, ale to
už se zase odvíjí od těch informací.
Nemůžeme samozřejmě předjímat, jak by se po dotazu na chápání pojmu
spekulace odvíjel rozhovor se studentkou, kdyby šlo o přímé „face-to-face“ interview
s výzkumníkem. Je ale zřejmé, že podoba skupinové diskuze jí umožnila využít
k úspěšnému tahu přítomnost ostatních hráčů, což je samo o sobě motivující
k připuštění problematické srozumitelnosti vytaženého pojmu. Vhodno dodat, že hra
této skupiny, kterou tvořili mladí přátelé, se odvíjela velice konsenzuálně a hráči
působili spíše kooperativně než kompetitivně. Právě herní rámec a způsob formování
výzkumných skupin nám tak umožnil vytvořit toto prostředí, kde participanti nemají
obavy připustit vlastní nevědomost a výsledné spojení formulují v kooperaci
s ostatními. Skutečnost, že konečné pojetí vytaženého pojmu odráží situaci při debatě
nemusí být překážkou, protože výzkumníci mají záznam i o tom, jak předložené chápání
finančního pojmu vznikalo, a mohou tuto skutečnost zohlednit při analýze. Nakonec
se studentce podařilo vytaženou dvojici obhájit, třebaže na začátku podle svých slov
nevěděla, co to spekulace je. Herní prostředí, které se podařilo vytvořit, nás tedy
uschopňuje k získání výpovědí i v případech, kdy účastník výzkumu nejprve uvede
jindy problematickou odpověď „nevím“.
Na druhé straně by ale bylo zavádějící tvrdit, že je výzkumné pexeso univerzálním
nástrojem překonání bariér při sdílení vlastních postojů a příběhů. Může působit
i opačně. Ve více soutěživě laděné skupině mohou naopak některé bariéry vyrůstat.
Stává se, že participant raději hledání vhodné interpretace vytaženého spojení vzdá
kvůli náročné obhajitelnost před ostatními, třebaže by to bylo dle jejich soudu dobré
spojení.
z-51-vs-prekladatelka: Já bych odkryla spekulace a složitá matematika, ale
po tom co tady proběhlo, tak bych vás ukecávala hrozně dlouho.
m-56-vs-energetik: A neukecala bys nás.
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Překladatelka tedy ani citovanou dvojici neotočí, třebaže podle svého soudu ví,
kde příslušné kartičky leží. K analýze se nám tímto nedostala argumentace, kterou
by se snažila obhájit dvojici, o jejíž správnosti je přesvědčená. Z jejího pohledu je ale
tento postup správný, protože místo snahy o marné obhajování dvojice, se kterou sice
vnitřně souhlasí, ale která nevyhovuje ostatním hráčům, vytáhne si jinou, kde bude
nějaká naděje na úspěch. Z pohledu výzkumníka je to ale problém, protože argumentace
k takovému spojení mohla být přínosná pro výzkumný cíl. Nemůžeme tedy říct,
že se nám při přípravě formátu pexeso výzkumu podařilo vytvořit nástroj, který
by za všech okolností ulehčoval participantům výzkumu jejich předkládat své postoje.
Na druhou stranu jak jsem ukázal výše, podařilo se vytvořit nástroj, který úspěšně
stimuluje debatu.
Skutečnost, že se v některých situacích nepodaří překonat zábrany v rozhovoru,
nemusí znamenat, že hrou nezískáme cenná data. Některé bariéry výpovědí se totiž při
hře dobře odhalí.
z-21-ss-studentka: Půjčka (otáčí) doprčic (smích) dobrý vynález.
moderátor: Co myslíš?
z-21-ss-studentka: No já nevím, jako zas dobrý vynález, to je hrozně to.
Já nevím, jestli se to dá takhle jako…
Rozpačitost studentky zde může mít pochopitelně více příčin, nicméně značí,
že je pro ni snaha spojit tuto dvojici problematická. Takový případ je třeba sledovat
v kontextu celé diskuze. V tomto případě se i na dalších místech přepisu ukazuje
problematičnost postoje, který by možnost půjčit si peníze, jinak řečeno zadlužit se,
prezentoval v pozitivním světle, tedy zde jak o dobrý vynález. Obecněji řečeno se jedná
o náročnou obhajitelnost přijetí rizika selhání ve finanční sféře. Ve snaze vyhnout
se konfrontaci s ostatními hráči a zároveň členy rodiny tak hledá jinou cestu, kterou
by se této problematické situaci vyhnula.
Závěrem tedy mohu tvrdit, že při experimentální pexeso hře jsme do jejího
průběhu sice zanesli pravidla, kterým se museli hráči podřídit, avšak jejich formulace
jim nebránila v tom, aby s nimi kreativně pracovali a případně je rozšiřovali o své pojetí
herních pravidel. Herní prostředí vytvářelo situace, ve kterých participanti výzkumu
ztráceli zábrany ve sdělování svých postojů a porozumění, a to díky prospěchu, kterého
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tím ve hře mohli dosáhnout. Vyskytly se ovšem i případy, kdy herní situace k překonání
zábran ve vypovídání neprospěla, či dokonce uškodila. Takový problém nastává
v zejména v případech, kdy vzhledem k předchozímu vývoji hráč ví, že je jeho postoj
mezi ostatními neobhajitelný. Nicméně takovéto případy umožňují sledovat,
co neochotu ke sdělení vyvolává – jaká je příčina přítomnosti bariéry. Možná zásadním
principem překonávání překážek ve sdělování a který v této dílčí kapitole nerozebírám,
je možnost skrýt se za svou hráčskou roli. Hráči v takovém případě zaujímají postoj
„dělám to jen pro hru“ nebo „chci vyhrát“, což jim umožní říci i to, co by jinak mohlo
být pro ně problémové. Na rozdíl od skrývání se za výkladem herních pravidel, které
popisuji výše, se tu tak skrývají za roli zodpovědného hráče, který naplňuje smysl hry.
K tématu hráčské role se vrátím v části 3.1.3.

3.1.2 Je na kvalitativním herním výzkumem pořízených datech
možné sledovat tematické, interpretační a motivační struktury
relevance? Proč se která z nich mobilizuje?
Jak uvádí Hájek et al., kteří se Schutzovou teorií relevance zabývali: „Jako komplex
mají systémy relevancí největší význam při řešení nerutinních, netypizovaných
„problémů“ žitého světa tím, že umožňují člověku transformovat nové a neznámé
do „starého známého“. Systémy relevancí se tak podílejí na vytváření typizací
každodenního života, protože poskytují nutný významový kontext pro situačně vhodná
řešení problémových situací“ (Hájek et al. 2014: 38). Herní výzkumná situace staví
účastníky výzkumu do takovéto nové situace. Lze tedy na základě uvedené citace
předpokládat, že se s ní pokusí vyrovnat zasazením nových pojmů, nových herních
pravidel či nové situace, ve které musí spojit pojem s definicí, do oblasti, která je jim
dobře známá. Právě proto můžeme předpokládat, že relevance, které při hře její
účastníci mobilizují se vážou na jejich praktickou zkušenost a na jejich běžné
uvažování, třebaže čelí problému, který pro ně doposud nebyl předmětem diskuze.
Sledování tohoto převádění neznámého na známé nám ovšem při hře umožní odhalit
hráčovy zajeté principy uvažování či typizované způsoby řešení problémů.
Úryvky vybrané pro účel mé analýzy jsem v první řadě rozdělil podle toho, které
struktury relevance je v nich možné identifikovat, tedy na tematické relevance (vnucené
nebo motivované participantem), interpretační relevance (opět vnucené a motivované)
a na motivační relevance (abychom, protože). V praxi rozlišit typ relevance není
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jednoduché, neboť tím, že dle pravidel výzkumného pexesa musí každý hráč vytaženou
dvojici obhájit, a tedy tuto souvislost interpretovat, jde vždy jak o tematickou, tak též
o interpretační relevanci vnucenou. To ovšem nabízí návod k tom, jak dále postupovat:
jsou tematické a interpretační relevance při hře vždy vnucené?
Ocitnou-li se lidé při snaze o obhájení dvojice v nesnázích, volí sami různá
témata, která jim umožní vyargumentovat vytaženou dvojici. Kromě vnuceného tématu
se tam tedy objevují témata vlastní – motivovaná, která ovšem nemusí odpovídat
výzkumnému záměru. Do této kategorie můžeme zahrnout i případy, kdy participanti
předkládali jiný význam vytaženého slova, než jaký byl výzkumným týmem původně
zamýšlen, tedy netýkající se finanční oblasti. Třebaže jim slovo samo bylo vnuceno,
využitím jeho jiného výkladu se vzdálili výzkumnému zaměření a upravili jeho
parametry tak, jak jim bylo v tu chvíli příhodné.
m-27-ss-vedouciprodejny: No a jakoby jak definuješ tu krizi, nebo co je krize
teda pro tebe, když jsi to zadala?
z-23-ss-studentka: No jakoby že ten člověk nestíhá vydělávat na sebe,
na svojí rodinu a ještě na toho, kdo žije na jeho účet. Nebo jakoby
že se na něm přiživuje.
Výraz „krize“, který v kontextu finančního pexesa odkazoval k hospodářské krizi
zde studentka pojala jako osobní krizi a v průběhu delší debaty následně přejala pojetí
krize životní. Dále tak s tímto významem pracovali i ostatní a diskutované téma se tím
finanční a ekonomické oblasti vzdálilo. Z toho je patrné, že při hře nedržíme její
výsledky pevně v hrsti. Jejím prostřednictvím jen předkládáme nějaká témata,
se kterými si participanti naloží po svém, a to třeba i tak, že se od původního tématu
odchýlí úplně, čímž je pro nás jejich výsledná výpověď irelevantní. Herní stimuly –
výrazy na kartičkách – tedy dávají participantům výzkumu takovou volnost,
že se mohou od předmětu výzkumu zcela odchýlit, nicméně v našem případě
se to nestávalo často, ponechám-li stranou přirovnání, která participanti pronášeli
v žertu. Při volbě herního výzkumu podobného našemu pexesu je tudíž potřeba
nepočítat s tím, že by se vždy u všech předložených stimulů dospělo k nějakým
poznatkům. K tomu je potřeba skupinovou diskuzi – hru provést v dostatečném počtu
opakování. Nicméně byly tu i případy, kdy hráči v rámci argumentace vynášeli další
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témata, která se ale předmětu výzkumu týkala. Tyto případy pro nás byly naopak
přínosné, protože výzkum nestál jen na vybraných pojmech, která jsme do pexesa
vložili.
Tematická relevance ale nemusí být zcela vnucená i v případech, které nejdou
proti výzkumnému cíli, protože hráči měli také možnost zvolit si, kterou kartičku otočí.
Za motivované tematické relevance tak můžeme považovat i případy, kdy hráči
na vybranou dvojici cílili – usilovali o její nalezení na základě toho, co si pamatovali
z předchozích kol. Tímto způsobem mohli alespoň částečně rozhodnout, jaké téma
budou dále interpretovat. Tyto případy mohou být pro výzkumné záměry naopak velice
přínosné.
m-30-ss-technik: To by mě zajímalo, na čem může všechno záležet. Na státu!
Sakra, kde ten jenom byl?
Technik na základě toho, že si z předchozích tahů pamatuje na kartičku s výrazem
„stát“, mobilizuje jeho relevanci v souvislosti s „skoro všechno na tom záleží“.
Relevance tedy vychází z nějakého uzavřeného množství možnosti, ale přesto
je přítomná určitá volnost v rozhodnutí, protože ze souboru možných přiřazení volí
zrovna tento. Výhodou hry je také skutečnost, že takovéto spojení zaznamená, třebaže
technik nakonec kartičku „stát“ nenajde. Nabízí se nám tedy více možností k posouzení,
než kolik by nabídla jen hra přesně sledující stanovená pravidla bez vyřčených úvah,
které v danou chvíli nemají smysl. Nicméně tento případ je již na pomezí relevance
tematické a relevance interpretační, kterou se budu zabývat v následujících odstavcích.
Aby si hráč mohl otočenou dvojici kartiček vzít, musel ji nejprve před ostatními
obhájit. Ostatní hráči museli také zdůvodňovat, proč s předestřeným spojením
nesouhlasí, chtěli-li zabránit jeho realizaci. Tímto způsobem získané interpretace jsou
tedy podle Schutzova dělení interpretačními relevancemi vnucenými. Nutností
argumentovat, a navíc k předloženému tématu jsme se snažili zjistit způsoby uvažování,
které jsou relevantní vzhledem k našemu výzkumnému zaměření. Dalším prvkem hry,
který udržoval nutnost interpretovat vybrané dvojice, byl její moderátor. Ten hráčům
připomínal, že bez vyargumentování spojitosti mezi pojmem a „definicí“ není přípustné,
aby si dvojici vzali. Také pobízel k dalšímu zdůvodňování tam, kde jej hráči poskytli
jen útržkovitě. Podle těchto vnějších omezení se může zdát, že hra neponechávala moc
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prostoru pro interpretace motivované. Ty se ale mohou projevovat opět buď výkladem
souvislosti mezi pojmem a „lidovou definicí“, který neodpovídá výzkumné oblasti, nebo
interpretaci, která je tematicky vhodná, jen vychází ze skutečností, které nebyly
do pexesa vloženy výzkumným týmem. Během pexeso výzkumu se navíc odkryly další
skutečnosti, které ukazují, že tu prostor pro motivované interpretační relevance byl,
a které dále rozeberu.
Motivované interpretační relevance se do hry dostávají i tak, že hráč, který právě
není na tahu, začne obhajovat dvojici jiného hráče, ať už se snaží být nápomocný, nebo
chce je vyjádřit svůj postoj k tomu, jakým způsobem jedním definovat druhé.
z-21-ss-studentka: (otáčí) Půjčka, to vím, co je (otáčí). Ne, to nejde. Žít
na vrub druhých je druhá kartička. To nemůžu si vzít.
m-25-ss-barman: To určitě jo, ne?
moderátor: Chceš, aby vyhrála ne? (smích)
m-25-ss-barman: Ne, ale tak jako pokud (…) mi dluží kluk peníze už asi pět
let a asi už mi je nikdy nevrátí…
Barman explicitně vyjádřil, že se nesnaží studentce pomoci k výhře, ale přesto
trvá na tom, že „půjčka“ a „žít na vrub druhých“ se navzájem charakterizují. Potřeba
vyjádřit podle jeho mínění správnou interpretaci je tu sama o sobě motivací, třebaže tím
pomáhá soupeři k výhře. Třebaže tento postup pravidla hry nepředpokládají, uplatňoval
se během pexeso her v hojné míře. Někdy dokonce ostatní hráči interpretovali spojení
kartiček na požádání hráče na tahu. Z toho můžeme vyvodit, že herní formát vytváří
situaci, která motivuje ke zvýšené participaci, protože k tomu vytváří větší množství
pohnutek zároveň: možnost vyhrát, možnost vypomoci hráči v nesnázích, ale také
možnost prosadit interpretaci, kterou hráč považuje za správnou. K poslední zmíněné
motivační interpretaci se ještě dostanu dále v odstavcích zabývajících se motivační
relevancí „protože“.
Mimoto mohli hráči vytaženou dvojici odmítat interpretovat s tím, že v ideálním
případě by to tak nemělo být, ačkoliv si třeba dovedou představit, že by jedno znamenat
být druhé. Tím se do hry dostávají osobní pohnutky, které jsou sice překážkou
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v naplňování principů hry definovaných zejména snahou vyhrát, odkrývají nám
nicméně důležité poznatky o praktickém smýšlení o vybraných pojmech.
z-21-ss-studentka: Sociální dávka nebo podpora (…), tak třeba tady (otáčí)
stabilní zisk jakoby. (smích)
(…)
m-25-ss-barman: Přídavky na děti budou ale furt stabilní.
z-21-ss-studentka: Dokud ty děti nevyrostou.
m-25-ss-barman: Tak stabilní asi nebylo ani Rakousko-Uhersko, čtyři sta let.
z-21-ss-studentka: To já asi rozhodně nechci spojovat tyhle dvě věci. (smích)
Stabilní zisk si prostě představuju trošku jinak než jako sociální dávku.
Pro vysvětlení raději doplním, že barman se v předloženém úryvku diskuze snaží
obhájit spojení dvojice kartiček, které by prospělo studentce, která si tuto dvojici
vytáhla. Ona ovšem i přesto, že by jí souhlas vynesl prospěch ve hře, nepřijímá spojení
jako platné, protože hluboce nesouhlasí s tím, že by sociální dávky představovaly
stabilní zisk. Vlastní motivace v tomto případě tedy vede k odmítnutí interpretace
vnucené a vítězí osobní přesvědčení. Sama ale v tuto chvíli interpretuje výrazy
na kartičkách jako neslučitelné, třebaže to jí pravidla hry neukládají. Takovéto příklady
ukazují, že snaha uspět ve hře nemůže zcela přebýt hodnoty a soudy, se kterými
už jedinec do hry přišel. To je doklad skutečnosti, že herní rámec nečiní skutečnosti,
se kterými lidé do hry vstupují zcela irelevantními, třebaže některým z nich dává
možnost je dočasně potlačit.
Jistou míru volnosti při interpretování může zajistit i pravidlo kradení. Jak
je popsáno v metodologické části mé práce, hráči si získané dvojice vykládají před sebe
lícem nahoru a protihráč může ve svém tahu prohodit vytaženou dvojici s dvojicí,
kterou již v předchozích kolech hry někdo získal. Díky tomu může uvažovat o celé
škále potenciálních spojení, a nejen o jednom.
z-20-ss-studentka: Banka, a být v nezáviděníhodné situaci. Se jako úplně
definovat nedá podle mě, ale já bych to ukradla třeba tímhle, s bičem
na lidi a úrokem. Protože banka může někomu přijít jako bič na lidi
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a úrok, když máš vysokej, tak můžeš být v nezáviděníhodné situaci. Nebo
ne, možná spíš tady s parazitem a dlužníkem bych to ukradla. (…)
Parazit pak bude banka, která parazituje třeba právě na vysokých úrocích,
na půjčkách a být dlužníkem by bylo být v nezáviděníhodné situaci.
Studentka je tu sice svázána výběrem možnosti z karet, které již si někdo vzal,
nicméně stále může tímto postupem interpretovat jeden výraz více možnými způsoby.
Samo omezení výběru tu přitom hraje pro výzkum pozitivní roli. Při hře stojí před
konkrétním způsobem – konfrontovat vlastní vnímání pojmu s jeho „lidovou definicí“,
která se jí nabízí. Hra jí přímo nevnucuje správnou interpretaci. Tu vyváří až ve shodě
se svým věděním, s tím, co si do hry přinesla.
Motivační relevance se Schutzově teorii vážou na dříve učiněné rozhodnutí.
Schutz uvádí příklad stočeného lana, které se ale může jevit jako had. Protože jej aktér
interpretoval jako možné nebezpečí – hada – rozhodl se udeřit do něj holí. Na dřívější
rozhodnutí interpretační povahy se tedy navázalo další, které spadá do oblastí motivační
relevance (Schutz 2011: 118-120). Motivační relevance dále dělí na relevance
„abychom“ a relevance „protože“. Podrobněji toto téma rozebírám v kapitole 1.2. Zde
pouze uvedu, že s motivační relevancí „abychom“ operuji zejména tam, kde hráč jedná
podle vítězné strategie, tedy „abych mohl dvojici obhájit“, „aby to soupeř nemohl vzít“
apod. Motivační relevance „protože“ identifikuji tam, kde se hráči snaží především
dostát věcné správnosti obhajovaného spojení relativně nezávisle na tom, zda jim
to vynese herní prospěch či nikoliv.
Pro hru je ideální, pokud se kategorie „abychom“ s kategorií „protože“ prolíná,
protože tím získáme postoj nejlépe odpovídající účastníkovu reálnému smýšlení,
a zároveň to ukazuje, že hra je vhodným motivačním prostředkem, protože hráč
v ní usiluje o úspěch. Tomuto prolnutí ale reálné situace vždy neodpovídají. Hráč může
hledat všemožné způsoby, jak některá spojení obhájit, aby získal výhodu ve hře.
m-25-ss-barman: Už sem to tady naznačil, že jo, investice – je to risk,
co se nemusí vyplatit, ale taky je to cesta k zajištěnosti. (…) Myslím,
že si neprotiřečím, i když to možná třeba tak vypadá.
z-21-ss-studentkavs: No vypadá no.
m-25-ss-barman: Tak chci vyhrát, že jo.
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z-21-ss-studentkavs: No jistě.
V tomto úryvku barman otevřeně poukazuje na svou motivaci, která vychází
ze hry, nikoli z přesvědčení o správnosti předloženého spojení. Je si vědom toho,
že obhajované spojení je v kontradikci se spojením, které obhájil dříve ve hře. Zároveň
ale hledá cestu, jak si zachovat postojovou konzistenci. Vytažené spojení obhajuje
způsobem, který mu to umožňuje. Je tedy otázkou, zda zde prezentuje své praktické
smýšlení, nicméně skutečnost, že volí právě tuto argumentaci, a ne jinou stále vypovídá
o způsobu, jakým o těchto pojmech uvažuje. Výsledné spojení mu stále musí dávat
smysl, nemůže jít o něco natolik neslučitelného, že by se o obhajobu ani nepokusil.
Získaná data z celé argumentace (která pochopitelně není v tomto úryvku uvedena) jsou
tak stále validní vůči výzkumnému zájmu.
Není-li takováto motivace k obhajobě spojení vyřčená, můžeme ji identifikovat
jinými cestami. V některých případech se odhalí tak, že hráči argumentují způsoby,
které se netýkají tématu výzkumu, ale herních pravidel. Ukázkou takové situace
je úryvek, ve kterém se student snaží obhájit spojení kartiček „dar“ a „mít nezávislost“.
m-46-ss-it: No, že by se to vzájemně zrovna definovalo…
m-20-ss-student: No jako u tebe byla taky spousta věcí, který se úplně
nedefinovaly.
Student zde sahá po argumentaci, která vůbec necílí na to, zda je podle něj
diskutovaná shoda validní, či nikoliv. Spíše taktizuje tak, aby mu bylo ono spojení
uznáno a mohl si dvojici kartiček vzít. Tento přístup je pro cíle výzkumu více
problematický než u předchozího případu. Argumentací, která se zabývá spíše
předchozími tahy či jinými okolnostmi hry nemusíme zjistit nic pro nás předmětného.
V tomto případě se nicméně dozvídáme další skutečnosti o povaze již realizovaného
spárování. IT technik v něm patrně získal dvojici, jejíž spojení vyargumentoval
způsobem, který nebyl pro ostatní hráče zcela platný coby definice. Nelze tu tedy mluvit
o univerzální shodě. Můžeme také sledovat, jak se vyjednávají dílčí pravidla v herním
postupu, totiž zde zda je možné párovat kartičky, když jedna nedefinuje druhou, ale
je mezi nimi třeba jen nějaké významové propojení.
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Motivace zvítězit není ale tou jedinou, která vede k obhajobě předložené
interpretace. Motivace nemusí vycházet přímo ze hry, může vyvěrat z mezilidských
vazeb hráčů samých. Více se hráčským rolím v rámci herní skupiny budu věnovat
v další kapitole zjištění, nicméně pro účely charakterizace motivačních relevancí
„abychom“ zde uvedu alespoň následující úryvek:
z-50-ss-dispecerka: být dlužníkem, parazit. Ty jo, to jsme ještě neměli.
m-20-ss-student: Jsi parazit tím, že si bereš od někoho něco, a tím se staneš
dlužníkem. (…) To právě může bejt kdokoli, ty mu vezmeš nějaký věci a
seš v podstatě parazit, když to vezmeš i z tý zvířecí říše. Tak seš v podstatě
dlužník.
z-50-ss-dispecerka: No, nejsem o tom přesvědčená. Spíš asi ne.
m-20-ss-student: Já jsem se snažil pomoct.
Student vytažené tematické spojení obhajuje navzdory tomu, že to není jeho tah
a on si tím nijak nepomůže. Naopak tím napomáhá hernímu soupeři, třebaže dispečerka
sama s vytaženou dvojicí nesouhlasí. Ať už je motiv studenta v této věci jakýkoliv,
rozhodně se vymyká herní logice. Interpretaci rovnítka mezi kartami „parazit“ a „být
dlužníkem“ obhajuje z příčin, které spadají do kategorie „abychom“, nicméně třebaže
nesleduje herní logiku a jeho postup není ani motivován potřebou přednést dle svého
mínění správnou interpretaci spojení, stále máme k dispozici data, která jsou k tématu
výzkumu relevantní a která mohou potenciálně generovat důležitá zjištění.
V případech, kdy hlavní motivací je dostát správnosti při obhajobě vytažené
dvojice vzhledem k postojům mluvčího dochází také k situacím, které jdou proti
hernímu principu. Podobnou situaci jsme viděli už u motivovaných interpretačních
relevancí, kdy studentka odmítala spojení „sociální dávka nebo podpora“ a „stabilní
zisk“, protože to šlo proti jejímu přesvědčení. Kromě interpretace jsme tím ale zjistili
i motivaci, která jí k její formulaci vedla, totiž snahu o správné pojetí pojmů, nikoli
o vítězství ve hře. Pro takové situace byla vhodná celá řada okolností, která přiměla
participanty argumentovat, třebaže s vytaženou dvojicí nesouhlasili. Mohlo jít
o pobídky moderátora či ostatních hráčů nebo dokonce i pokus o získání herního
úspěchu, třebaže obhajováním spojení, se kterým hráč nesouhlasí.
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z-50-ss-dispecerka: Složitá matematika, rentiér. Tak je to složitá
matematika abys vydělal dost, abys mohl být rentiérem.
m-46-ss-it: No jo, ale takovej důchodce nemusel nikdy umět počítat
a má rentu.
z-50-ss-dispecerka: No tak nevím no, tohle nemůžu vyvrátit, když si to sama
nemyslím.
Třebaže je zde trochu matoucí použití dvojitého záporu v promluvě dispečerky,
je zřejmé, že to s obhajovanou dvojicí nemyslí zcela vážně. Zpočátku se o argumentaci
pokouší, ale ve chvíli, kdy je napadena, přiznává, že se s tímto spojení neztotožňuje
a dvojici ponechává na stole. Datům, která jsme v tomto případě získali, musí být dobře
porozuměno, aby nedošlo k záměně použité obhajoby s reálným smýšlením dispečerky.
Dalším takovým případem jsou situace, kdy je mluvčí postaven před spojení, které
si dovede představit, nicméně je nepovažuje za ideální, pročež je zamítne.
m-27-vs-student: Bere skoro všechno, tam bylo být milionářem co? Tak
to ne, to otáčet nebudu. Důchodové spoření.
(smích)
m-27-vs-student: Jako asi může, ale teď je otázka komu? Ne, to ne. Nebude
to definice. Aspoň teda v ideálním případě, ale jako nemělo by to tak být.
V tomto případě by byl student pravděpodobně schopen obhájit otočenou dvojici,
nicméně neudělá tak, protože jedno by „v ideálním případě“ nemělo definovat druhé.
Nesouhlas se spojením tedy neznamená, že samo o sobě nedává participantovi smysl.
Tento případ je nám výhodný proto, že student přímo uvádí svůj nesouhlas s tím,
že by důchodové spoření mělo brát všechno. V případech, kdy takovéto přesvědčení
neverbalizuje, nemusíme poznat, co je příčinou zamítnutí spojení. Do budoucna proto
bude vhodné do takovéto formy výzkumu zapojit nutnost definovat i spojení, která
nejsou realizována, například ústy ostatních účastníků hry.
Do snahy o obhájení spojení, se kterým hráč skutečně souhlasí, se promítá také
vědomí toho, že ve hře je více možností. Může se rozhodnout, že ve prospěch jiné
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interpretace tu, která se v dané chvíli vyžaduje, nechá stranou, protože není
nejvhodnější a může se tedy dále ve hře najít lepší.
m-57-vs-podnikatel: Sociální dávka nebo podpora, stabilní zisk. No,
to se tím asi nemyslí.
m-30-ss-technik: Pokud jsi nezaměstnán, tak to tak být může.
(…)
m-57-vs-podnikatel: Mně to přišlo blbý. Třeba tam najdeme ještě nějakou
lepší.
V úryvku je podnikateli technikem nabídnuta možnost vytaženou dvojici si vzít,
nicméně podnikatel se této možnosti vzdá s odvoláním na to, že by jednu nebo druhou
stranu potenciálního spojení mohla lépe definovat jiná kartička. Snaha o dosažení
„správné“ interpretace je tu tak silnější než potřeba vyhrát, nebo aspoň si k vítězství
pomoci. Tento případ a dva předešlé dokládají, že třebaže hráči opustí herní princip
a dobrovolně se vzdají možné výhody, stále můžeme z takovéto situace vytěžit cenné
informace, stále mohou tyto okolnosti přispět k diskutování na zadané téma a také se tak
děje. K úspěšnému realizování na hře založeného kvalitativního výzkumu proto není
nutné a možná ani vhodné, aby se jeho účastníci striktně řídili herními principy, protože
i přes jejich porušování se nám naskýtá materiál přínosný analýze.
Ke shrnutí této kapitoly je nutno říci, že jako výzkumníci jsme neměli zcela
v moci to, že se rozhovory budou týkat zkoumané tématiky. Přesto v ní však fungovaly
mechanizmy, které hráče do problematiky výzkumu vracely. Relevance, které
se s předmětem výzkumu zcela neshodují, se tedy zpravidla týkají jen krátkého úseku
diskuze týkající se jen jednoho spojení kartiček. Hráči/participanti využívají prostor,
který mají k tomu, aby do hry vnášeli svá témata, ať už zcela mimo herní situaci nebo
zavádějícím výkladem témat předložených. Právě tak se někdy hráči pouští
do interpretací tam, kde to od nich pravidla nevyžadují. Nicméně tato odchýlení mohou
mít často na výzkum i pozitivní dopad, protože jimi hráči mohou vnášet relevantní
témata, se kterými jsme nepočítali a také formulovat větší množství interpretací, než
k jakému by je dovedl formalistický přístup k herním pravidlům. K tomu je tu příklad
kradeného pexesa, které dává hráčům alespoň částečnou možnost vnášet do hry volená
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témata a volené interpretace, aniž by se přitom odchýlili od předpokládaného herního
schématu.
Paradoxně rušivým elementem může být sama snaha o výhru či o dopomožení
k výhře druhému hráči, protože místo podle hráčova úsudku správné interpretace
předkládá tu, která odpovídá jeho vítězné / nápomocné strategii. Tímto způsobem
můžeme ale sledovat herní strategie, vyjednávání herních pravidel, ale nakonec často
i předmětnou argumentaci, třebaže k ní hráči dospějí z jiných důvodů, než je vlastní
přesvědčení o správnosti interpretace. Naopak může být ale sama touha o to, aby
se prosadila ona „správná“ interpretace, resp. neprosadila se interpretace nesprávná
motivací, která odporuje taktickému přístupu ke hře, nicméně vede ke sdělení
relevantnímu k cíli výzkumu.
Za povšimnutí stojí ale také to, že některé kombinace karet sami hráči odmítali,
aniž by se je pokoušeli obhájit. Ve většině případů se snažili jakoukoliv dvojici obhájit,
ovšem přesto bylo také dostatek situací, kdy takovouto snahu ponechali stranou.
m-46-ss-it: Půjčka, stabilní zisk. Otáčím rovnou zpátky.
m-50-vs-podnikatel: Exekuce, cesta k zajištěnosti. Tak to nejde k sobě.
Přitom ve snaze zvítězit se někteří pokoušeli spojit ledacos. Jak bylo patrné
i z párovací hry, kterou rozebíral Bourdieu (1984: 546-560), a o které jsem psal
v teoretické části své práce, lidé jsou kompetentní vytvářet argumentační schémata,
kterými naleznou přímou souvislost mezi téměř čímkoliv. Z toho lze usuzovat, že pokud
se vzdají možnosti vyjednat si vytažený pár, působí ve hře zábrany, které jim takový
postup znemožňují. Příčin, které tyto zábrany vytvářejí, může být mnoho. Mimo jiné ale
také může jít o snahu o udržení dobrých vztahů v rámci kolektivu, který by se proti
hráči mohl obrátit, kdyby se snažil zvítězit za každou cenu. Nebo také o principiální
odmítnutí vytaženého spojení jako věcně či morálně nesprávného, o neochotu
vynakládat přílišné úsilí na náročně obhajitelné spojení nebo třeba o snahu zachovat
si tvář v případě, kdy si hráč není jist, zda by takové spojení neodporovalo racionální
(odborné) definici vytaženého pojmu.
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3.1.3 Umožňuje nám hra sledovat prezentace tváří: své vlastní v
rámci skupiny, hráčské a týmové?
Jak jsem se v předchozí dílčí kapitole zjištění uvedl s odkazem na analýzu párovací hry
provedené Pierrem Bourdieu, lidé jsou kompetentní hledat pojítka téměř u všeho.
Jednou z překážek jim v tom ale může být skupinová dynamika v rámci herního
kolektivu. Právě pozice jedince v rodinném či přátelském kolektivu jej vede k úvahám
o tom, zda vytaženou dvojici před ostatními obhájí a dále pak jakým způsobem
se o to pokusí. Rozhodne-li se kladně, může být míra souhlasu, resp. nesouhlasu odvislá
právě od této jeho pozice. Skupinová hra nám tedy nabízí možnost studovat interakce
v rámci zkoumané skupiny, které odhalují její dynamiku. Toto nebylo předmětem
realizovaného pexeso výzkumu, nicméně šlo o prvek, kterého jsme si při analýze všimli
a se kterým při ní bylo nutné počítat. Není-li totiž každému členovi kolektivu uznáno
„vše“ tak jako jiným, vnáší to do výzkumu spontánního chápání ekonomických pojmů
nástrahu záměny obecně vnímané spojitosti s výsledkem individuální přesvědčivosti.
To může být kamenem úrazu takto stanoveného herního výzkumu, protože herní
skupina složená z lidí, kteří se dobře znají a jsou si blízcí, je jeho předpokladem.
Od tohoto požadavku jsme si slibovali větší otevřenost při argumentaci, ovšem
ponechali jsme stranou možná rizika, která mohou vytanout právě z rolí v rámci
skupiny. Kolektiv blízkých lidí, třeba i rodinných příslušníků, není možné
v goffmanovském přístupu chápat jako zákulisí, protože účastníci hry pracují se svou
tváří i před (a možná zejména před) lidmi, které dobře znají. Navíc si participanti
výzkumu byli vědomi toho, že se účastní výzkumu, ačkoliv v takovéto skupině bylo
snadné na to během hry zapomenout.
Jak osobní vazby a snaha o kladnou prezentaci svého self před ostatními
zasahovala do průběhu herních diskuzí dobře ilustruje následující delší výňatek, kde
hráči diskutují možnost negativní charakterizace pojmu „stát“.
z-49-ss-kucharka: stát, (otáčí) parazit.
z-21-ss-studentka: Ježíš, ty to určitě dáš, já to vím. (…) Ještěže sis nevytáhla
ten mor.
z-49-ss-kucharka: Ale to není stát zase. (smích) (odmlčení) No tak jako
to bude vypadat blbě, když to dám k sobě, že jo.
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m-25-ss-barman: Když to nedáš ty, tak to dám já.
z-49-ss-kucharka: No tak já jo, tak dobře.
moderátor: Tam jde o to, jestli jako je to váš postoj.
z-49-ss-kucharka: Je to můj postoj.
z-21-ss-studentka: Já se odstěhuju asi.
Tato část diskuze odhaluje skupinovou dynamiku, jednotlivé postoje a vzájemné
vazby. I proto jsem zde uvedl příspěvek delší, než je běžné. Studentka a zároveň dcera
kuchařky od prvního momentu vyjadřuje hluboký nesouhlas s tak negativní
charakteristikou státu, jakou obsahuje výraz „parazit“. Že jde spíše o jeho ostře
negativní charakterizaci, než o nějakou sémantickou spojitost s výrazem „parazit“ lze
odvodit z jejího vymezení se vůči spojení „státu“ s „morem“. Je ale patrné, že její
matka, kuchařka, by vytaženou dvojici ráda spojila. Netroufá si to udělat přes odpor
dcery, která dále dává najevo, že to je pro ni důležitá otázka, a že přihlášení k tomuto
postoji má pro ni dopad i mimo sféru hry: „Já se odstěhuju asi.“ Do této konstelace mezi
matkou snažící se prezentovat se v co nejlepším světle vůči své dceři, vstupuje barman
– syn kuchařky a bratr studentky. Ten jasně dává najevo, že nemá zábrany vytaženou
dvojici obhájit, třebaže se to studentce nebude líbit. Tím získala kuchařka podporu,
která ji umožnila získat otočený pár a zároveň si uchovat pocit, že není ve svém postoji
osamocená.
Tato herní situace odhaluje možná úskalí, která přináší potřeba na jedné straně
prezentovat své chápání herních pojmů, ale na druhé straně sebe-prezentace před
ostatními hráči. V situaci, kdy by v herním kolektivu nebyla postava jako barman,
bychom mohli být ochuzeni o náhled na předmět diskuze ze strany kuchařky, protože
snaha o kladnou sebe-prezentaci by tu přebyla jak snahu o vítězství ve hře, tak i snahu o
dle svého mínění správnou charakterizaci vytaženého pojmu. K tomuto úskalí se
přidává další, totiž párování kartiček na základě nevyřčeného souhlasu.
z-49-vs-psycholozka: Cesta k zajištěnosti, být milionářem. No tak, přátelé.
m-55-vs-pedagog: No, to asi jo.
z-20-ss-studentka: No, uznáváme.
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V tomto případě psycholožka využívá své pozice v rámci herní skupiny, aby
se vyhnula nutnosti obhajování vytažené dvojice. Poukazuje na to, že to není vůbec
předmětem k debatě, nicméně lze předpokládat, že v jiné skupině by i v takovémto
případě mohly zafungovat herní principy a ostatní hráči by nechtěli psycholožce tuto
výhodu přenechat takříkajíc zadarmo. V jiné situaci by možná navíc zafungovala role
moderátora, který by upozornil na pravidlo povinného zdůvodnění vybraného spojení,
nicméně v tomto případě je moderátorka zároveň hráčkou a členkou skupiny
(studentka). Z hlediska výzkumníka je to na jedné straně problém, protože postrádáme
záznam argumentace, který je pro účely našeho bádání podstatný, na druhé stráně
můžeme analyzovat i případy, kdy k takovéto shodě bez obhajování dochází. Shledámeli, že nejde jen o důsledek silné pozice psycholožky v rámci kolektivu, může nám takto
samozřejmý souhlas indikovat přítomnost doxického vědění. Jím se ale budu zabývat
v následující kapitolce zjištění.
Skutečnost, že každý hráč pexeso výzkumu má také své role v rámci skupiny,
může ale na výzkum působit i vyloženě pozitivním způsobem. Hráč se totiž nemusí
v rámci takové skupiny v některých ohledech tolik obávat o ztrátu své tváře, jako
by tomu bylo v kolektivech cizích lidí. Příkladem budiž ochota přiznat vlastní
nevědomost.
m-20-ss-student: Banka, prosím parazit, (otáčí) stabilní zisk. (…) No
já to položím, protože jsem v tomhle fakt nevzdělanej a nevím.
z-50-ss-dispecerka: Banka ti může zajistit stabilní zisk.
m-20-ss-student: No já to pokládám sám za sebe, protože já nevím. Říkám,
na tohle musíš bejt fakt chytrej. Když tam teda nemám něco jako krize –
zdražení.
Student otevřeně přiznává, že neví, jakým způsobem vytažené spojení zdůvodnit.
Přitom se nám navíc nabízí jeho vysvětlení, které může mít pro další bádání jistý přínos,
plynoucí z poznatku ohledně toho, které výrazy jsou pro porozumění problematické.
Ochota přiznat neznalost hráči také přinesla pomoc dispečera, třebaže byla v tomto
případě nevyužita. Je pochopitelně možné, že pokud by šlo o hráče, který v herní
skupině nese roli „všeználka“, nebyl by tak nakloněný možnosti přiznat neznalost. Tato
tendence je ale obecně silnější v kolektivech cizích lidí, kdy je tlak situace větší.
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A konečně prospěšná může být na zasahování neherních rolí v rámci kolektivu
do průběhu herní diskuze i skutečnost, že hráči mohou při hře mobilizovat podněty
vycházející z dobrého obeznámení se situací ostatních hráčů, tak jako to ukazuje
následující výňatek z diskuze nad kartičkami „sociální dávka nebo podpora“ a „být
v nezáviděníhodné situaci“:
50-ss-dispecerka: Tak taky můžeš mít nějaký velký odstupný a nejsi
v nezáviděníhodné situaci.
m-20-ss-student: A to je sociální dávka nebo podpora?
z-50-ss-dispecerka: No, tak dobře.
m-46-ss-it: Máma myslela asi svůj případ, že dostala odstupný velký a šla
na podporu.
IT technik tu – alespoň domněle – odhaluje myšlenkový proces, který je skryt
za dispečerčinou argumentací, čímž vnáší do diskuze další téma, ke kterému se mohou
ostatní vztahovat. Mohli bychom přemýšlet o tom, co to vypovídá o rolích, které jim
v rámci rodinného kolektivu náleží, a zda vnášení takto osobních informací
do nahrávané diskuze není dispečerce nepříjemné, nicméně je patrné, že znalost
osobních informací o ostatních hráčích může diskuzi obohatit a její průběh usnadnit.
Další tváří, kterou může hráč přijmout, je tvář hráčská. Ta mu umožňuje
argumentovat bez obavy, že to poškodí jeho tvář v rámci skupiny, protože tu jde jen
o hru. Vynesená tvrzení tak vychází z jeho účasti na hře a nemusí se obávat,
že by za ně mohl být „popotahován“ po jejím skončení. Tvář hráčská působí v tomto
smyslu přímo proti tváři v rámci skupiny, protože u té naopak předpokládáme obavu
před tím, že co je ve hře, to dále zůstane rezonovat i ve skupině. Konfrontaci obou
případů můžeme nalézt třeba v úvodním úryvku této dílčí kapitoly zjištění, kde
se na jedné straně kuchařka snaží bránit svou tvář v rámci skupiny a na straně druhé
„nasazuje“ barman tvář hráčskou, která mu umožňuje bez ostychu provést studentkou
odmítané spojení, protože tím se přiblíží aktuálnímu cíli – výhře nebo pomoci k výhře.
Dále jsou tu případy, kdy v rámci herního prostředí hráči obhajovali otočená
spojení skrze třetí osoby. Participanti výzkumu byli na začátku vždy požádáni, aby
mluvili za sebe, ze své pozice, tedy aby obhajovali ta spojení, se kterými reálně
souhlasí. To se ale v praxi často nedělo. I přes zdůrazňování tohoto pravidla většinou
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volili komunikační módy obecného tvrzení (to tak je, to se ví, …) nebo teoretické
souvislosti (mohlo by to tak být, někdo by to tak mohl vidět). Za tímto přístupem
je možno vidět snahu o zachování vlastní tváře tím, že ji skryje za tu hráčskou. Jako by
takovýmto postupem říkali: „Dovedu si pro záměry hry představit, že by to někdo viděl
takto…“. Svou obhajobu tedy následně pronese pod záminkou, že se jen snaží být
zodpovědným hráčem, který v rámci dodržení smyslu hry nějakou tu spojitost nalezne.
z-49-ss-kucharka: Já si myslím, že pro někoho je exekuce složitá matematika,
protože asi nechápe, co exekuce přesně je. (smích) Že je to to, že musí
prostě zaplatit nějaký peníze, že jo.
moderátor: A pro vás?
z-49-ss-kucharka: Jakože si myslím, že to je pro někoho složitá matematika,
protože nechápe, že prostě musí platit nějaký peníze, že prostě něco dluží.
To je právě jeden z příkladů, kdy ani apel moderátora nevedl k tomu,
že by se hráč vymanil z popisu skrze hypotetickou třetí osobu. Tato možnost úvahy,
která nevychází z vlastního přesvědčení, stále ponechává ve hře souvislosti, které jsou
podle hráče relevantní, protože jinak by je ani neformuloval. Možnost skrýt se za herní
požadavky je tedy pro výzkumné účely pozitivní, protože alternativou by zde mohlo být
účastníkovo mlčení či pouze útržkovité zareagování.
Zohlednit můžeme také vnitřní apel na to, že by se měl účastník snažit o dostání
hernímu principu. Je si totiž vědom, že se od něj jako od hráče očekává aktivní
participace, což může být apel, který připomínají i ostatní hráči.
m-27-ss-vedouciprodejny: Úvěr a skoro všechno na tom závisí. Já nevím,
jak tohle dát dohromady.
z-23-ss-studentka: Nevíš? No, když je tam to skoro...
m-27-ss-vedouciprodejny: Dobře, dobře, dobře. Tak já to zkusím teda. (…)
Následně vedoucí prodejny přednesl dlouhou argumentaci, která již ale není pro
účely mé analýzy důležitá, a proto ji tu neuvádím. Vedoucí prodejny se původně zdráhal
vytažené spojení obhajovat, ale poté, co mu studentka začala podsouvat možnou
interpretaci, jal se jí sám. Snaha uspět ve hře či vysvětlit, jak tomu podle hráče je, tu
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patrně nehraje roli, soudě podle úvodní zdráhavosti. Z toho lze dovodit, že motivací
bylo právě učinit hře zadosti. A následná argumentace byla přesně tím, co jsme
si od aplikace hry do výzkumu slibovali.
Třetí typ tváře, který jsem se snažil v průběhu analýzy záznamů pexeso diskuzí
identifikovat, byla tvář týmová. Předpokládal jsem, že hráči jsou si vědomi toho, že jsou
při hře zaznamenáváni a že se s jejich reakcemi bude dál pracovat, a tak se mohli
na jedné straně vztahovat k širšímu publiku sami, na druhé straně se mohli snažit
prezentovat v co nejpříznivějším světle svůj tým, tedy v našich případech převážně svou
rodinu, která u pexesa zasedala. V tomto bodě jsem ale nebyl úspěšný. V datech, která
jsem analyzoval, jsem nikde nenarazil na explicitní známku hájení svého týmu,
zamlčování společných tajemství, zdůrazňování jeho úspěchů apod. Pokud se tam
nacházely některé skryté náznaky takovýchto pohnutek, nebyl jsem je svým
analytickým smyslem schopen odhalit. Nejblíže jsem tomu byl na úrovni dohadů, tak
jako příkladem u tohoto výroku:
z-21-ss-studentka: To tady úplně kazím, touhle svojí dvojicí.
Studentka tu upozorňuje na to, že v úvodu hry, kdy si ještě nebyla jistá tím, jak by
se měla odvíjet, obhájila spojení, které podle ní neodpovídá herní logice. Proto se takto
omluvně vyjadřuje. Činí tak v obavě, že další průběh hry negativně poznamenala.
Z kontextu celé diskuze tato situace působí tak, že se studentka bojí o pověst svého
týmu – své rodiny, protože by právě jí pořízený záznam diskuze mohl být pro další
bádání nevhodný. Nicméně toto zdůvodnění je spíše odhadem a je příliš slabé na to,
abych mohl tvrdit, že jsem týmovou tvář úspěšně identifikoval. Ovšem to, že se mi to
nepodařilo, neznamená, že k takovému způsobu prezentace při výzkumné hře
nedochází. Já nemohu toto působení týmové tváře ani potvrdit, ani vyvrátit, a mohlo by
to tak být předmětem dalšího bádání.
V závěru dílčí kapitoly ji tedy mohu shrnout tím, že tvář v rámci týmu a tvář
hráčská představují dvě stěžejní dimenze skupinové interakce při hře, které si jsou
někdy opozicí, jindy velmi podobné. Tvář v rámci skupiny může být pro účely hry
překážkou, pokud se kvůli jejímu zachování participant rozhodne nesdělit své smýšlení
o daném problému. Na druhou stranu může být ale pozice hráče ve skupině výhodou.
Jde o případy, kdy vzhledem ke své důvěře v ostatní odhodí zábrany, které mu brání
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přiznat, že něčemu nerozumí, nebo neví, jak to popsat. Pozitivně na rozvinutí debaty
působí také obeznámenost s podrobnostmi o ostatních hráčích. Svou skupinovou roli
mohou ale účastníci výzkumu také zneužívat tak, že jim projde třeba i neobhájené
spojení. Tvář hráčská navozuje motivaci odpovídající relevancím „abychom“
a relevancím „protože“. Na jedné straně totiž hráč může prezentovat své pohnutky
volně s tím, že jde jen o hru, a v té se snaží vyhrát, na druhou strnu může prezentovat
svou obhajobu vytažených dvojic proto, že považuje za správné hru hrát, totiž naplňovat
její smysl. Nakonec skýtá hráčská tvář také možnost obhajovat spojení otočených
kartiček s odkazem na existenci lidí, kteří by tuto obhajobu mohli považovat za platnou.
Hráč tu tak formuluje možné postoje jiných, protože od něj hra vyžaduje hledání
spojitostí. I takovéto argumenty ale vychází z účastníkova vědění, jinak by nebyl
schopen je mobilizovat. Povahou vědění se budu zabývat v následující kapitolce
zjištění.

3.1.4 Vychází argumentace z racionálního, praktického nebo
doxického vědění?
V analýze povahy vědění se budu zabývat především tím, z jakého vědění plynnou
výroky účastníků herních diskuzí v ekonomickém poli. Je-li totiž příkladem racionální
přístup ten, který nás nejlépe dovede k dosažení cíle, mohli bychom racionální praxi
identifikovat třeba i v herních strategiích – snaží-li se hráč nejkratší cestou získat
otočenou dvojici, odpovídá jeho jednání racionální praxi v herním poli. Pexeso výzkum
ale cílil na zjištění toho, jak lidé uvažují o ekonomických pojmech, nikoli jakým
způsobem se snaží vyhrát. Proto je namístě, abych se zabýval tím, kam sledování tohoto
cíle zavedlo participanty výzkumu. Pro připomenutí dodám, že praktické vědění vychází
z již realizovaných procedur, které má jednající tendenci opakovat, a váže se na habitus.
Praktičnost rozhodování tedy vůbec nemusí vycházet z rozhodnutí odpovídajících
Bourdieuově pojetí racionálního vědění. A konečně je tu také působení doxy, totiž
případu unikátní shody, kdy diskutující ani nenapadne předložený význam
zpochybňovat. Tyto tři typy vědění, na které jsem Bourdieovu teorii převedl, jsem se
pokusil identifikovat v získaných datech.
V situaci našeho výzkumného pexesa, kde jsou na kartičkách pojmy jako „trh“,
„inflace“ nebo „investice“ je využití logiky racionálního vědění v ekonomickém poli
nasnadě. Hráči se mohou odvolávat na své chápání ekonomické nauky anebo se k ní
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naopak neuchylovat v obavě, že ekonomickou teorii dezinterpretují. V našich datech se
ale podařilo identifikovat mnoho případů, kdy k využití ekonomické racionality
v argumentaci našlo uplatnění.
m-26-vs-student: Tak inflace je to, že kupní síla peněz poklesne, takže nemají
takovou hodnotu, jako měly předtím.
Student se na tomto místě diskuze snažil objasnit pojem inflace, protože jedna
z hráček řekla, že tomu nerozumí. Místo příkladu z praxe či emotivně podkreslenému
tvrzení sáhl po definici odpovídající racionálnímu vědění v ekonomickém poli. V tomto
případě se student k zachycené definici uchýlil na žádost druhé hráčky. V jiných
případech mohla být prezentace racionálního vědění motivována snahou o správnou
charakterizaci pojmu.
z-20-ss-studentka: Krize a strkání peněz jiným do kapsy. No to je otázka.
Hm, jak vznikne krize?
m-55-vs-pedagog: Pitomec si nekoupí tvůj produkt.
z-20-ss-studentka: No, teoreticky by se to tak dalo vzít, protože jestliže
bychom ty peníze do kapsy brali jako nějakej úplatek, tím pádem pak třeba
ty peníze dostávají jenom konkrétní firmy, tak následuje krize, protože
hodně firem zkrachuje.
z-49-vs-psycholozka: Ta poslední krize podle mě vznikla tak že dali lidem
hodně nízký úvěry, hodně půjček a povzbuzovali lidi, aby si půjčovali,
a lidi to pak nespláceli.
Důležitá je tu poslední mluvčí – psycholožka. Ta nemá žádný herní zájem na tom,
aby předložila svou interpretaci hospodářské krize. Přesto tak učiní, a to skrze
charakterizaci odpovídající ekonomické racionalitě. Podotýkám, že pro mou analýzu
není potřebné ověřovat, zda taková tvrzení jsou věcně správná. Důležité je identifikovat,
kdy z něj mluvčí vycházeli. V tomto případě je tak racionální vědění mobilizováno pro
podání podle psycholožky věcně správné definice.
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I racionální praxí mohou ovšem hráči dosahovat protichůdných cílů. To, že se
snaží mobilizovat pro své účely racionální vědění, neznamená, že různí hráči dospějí ke
stejné definici.
m-46-ss-it: Neférová instituce, centrální banka. (…) Podívej se, támhle
centrální banka prostě sníží úrokový sazby nebo uměle nadhodnotí korunu.
m-20-ss-student: No dobře, ale ona to nedělá nijak neférově, ne? Ona to dělá,
aby ta ekonomika byla stabilní.
m-46-ss-it: No řekli, že to bude na rok, na dva a podívej, už to držej pět let
jenom proto, že to dělá dobře něčemu. To není fér.
m-20-ss-student: Ale to není nefér! Jak není fér? Kdyby to nedělala tak se to
objeví na jiných věcech, a to bys pak taky říkal, že je to nefér.
m-46-ss-it: No pak by se třeba ta ekonomika víc rozlítla.
IT technik se pokusil charakterizovat centrální banku jako neférovou instituce
skrze kritiku jejích zásahů do hospodářského prostředí. Argumentoval, že manipulace
s úrokovými sazbami vede k pokřivení trhu, a že zásahy centrální banky obecně brání
ekonomickému prostředí v rozvoji („pak by se třeba ta ekonomika víc rozlítla“). Naproti
tomu student se centrální banky zastává jakožto stabilizační instituce, která hospodářský
trh chrání před možnými hrozbami. Oba hráči tedy vycházejí při své obhajobě
z racionálního vědění, třebaže každý promlouvá z pozice jiné expertní oblasti. Oba se
rozhodují pro takovýto způsob obhajoby nejspíše proto, že v ekonomické tématice
působí jako velmi silný argument. Spory o tom, zda jsou zásahy centrální banky „fér“
jsou již emotivně zabarvené a je otázkou, zda je nezařadit spíše do sféry praktického
vědění.
Pro odlišení praktického od racionálního vědění mohou být ale naopak příhodné
argumentace, ve kterých se tyto formy vědění aktivizují obě. Rozdíl lze dobře
postřehnout třeba právě tam, kde dochází ke střetu těchto východisek.
m-56-vs-energetik: Úrok, dobrý vynález. Ano, to je rozhodně je dobrý
vynález. Na tom stojí celá západní ekonomika. Bez dobrého vynálezu
úroků by nedošlo k akumulaci kapitálu, která je třeba pro investice.
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z-51-vs-prekladatelka: Tady hrozně záleží na úhlu pohledu, na perspektivě, ze
které se na to díváš. Protože ano, jsi-li ten, co půjčuje, pak úrok vnímáš
jako dobrý vynález. Jsi-li ten co si půjčuje, tak to bereš jako opruz.
Energetik obhajuje vytažené spojení tvrzením, že úrok má ekonomické oblasti
svou funkci, která umožňuje širší ekonomický rozvoj. Třebaže se tu vypořádá
s hodnotícím kritériem – „dobrý vynález“ – nakládá s ním spíše dle ekonomické
racionality. Naproti tomu překladatelka se na základě spíš zkušeností a soudů vciťuje
nejprve do role věřitele, pak do role dlužníka. Diskutované spojení tak hodnotí ze
subjektivní, praktické pozice. Přímo v rámci jednoho diskutovaného páru se nám tak
střetly dvě formy vědění – racionální a praktická. Přestože oba komunikují jiné, jsou
schopni se domluvit, a nakonec i rozhodnout o tom, zda byla obhajoba spárování
dvojice úspěšná či nikoliv.
Přehledným příkladem využití praktického vědění je situace, kdy hráč vnese do
argumentace osobní zkušenost. Věcně nemusí jít ani o přímou zkušenost s vytaženým
pojmem, ale třeba o vzpomínku, která ovlivňuje jeho smýšlení o něm. Jedinec je
schopen neznámé či málo známé téma převést na to, které mu je srozumitelné, což je
ostatně nástroj praktického vědění. U některých pojmů ale narazíme na hodnocení
vyplývající z přímo prožité zkušenosti.
m-22-ss-barista: Parazit, (…) finanční poradce. To je parazit. Ten ti
telefonuje každej den.
moderátor: Jo? Je to podle tebe parazit?
m-22-ss-barista: Podle toho co slyším, tak podle mě jo. Vlastně s tím mám
dost zkušenost. (Jméno kamaráda) to chvíli dělal a nedalo se s ním mluvit,
protože mluvil jenom o tomhle.
Barista by se mohl pokusit o obecnou definici profese finančního poradce a jeho
úlohu ve finanční a hospodářské sféře, ale namísto toho volí pouze tu argumentaci,
kterou může podložit vlastní nebo zprostředkovanou zkušeností. Jde tu proto o perfektní
případ praktického vědění nezakaleného připuštěním ekonomické teorie do tématu.
Obdobně ale v situaci, kdy nemá barista s vytaženým pojmem zkušenost, nebo nemá
zkušenost, která by se dala na argument obhajující vytažené spojení převést, nebude se
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ji pokoušet získat, protože v takovém případě praktické vědění nestačí. Buď by tedy
jeho obhajoba vyvěrala z vědění jiného typu, nebo by nebyl schopen vtaženou dvojici
obhájit.
Potřeba převést finanční pojem na pexeso kartičce na něco, s čím jsou hráči přece
jen lépe obeznámeni, je vyšší v situacích, kdy je jim pojem takřka neznámý. Vzhledem
k tou, že jsme zjišťovali spontánní definice finančních pojmů, nechtěli jsme do průběhu
herní diskuze zasahovat tím, že by moderátor některé pojmy sám objasňoval nebo dával
hráčům možnost někde si je dohledat. Tím by spontaneita chápání vytaženého pojmu
vyprchala.
m-25-ss-barman: Podílový fond, (…) cesta k zajištěnosti. To asi ne no.
z-21-ss-studentka: Můžu si vygooglit, co to je podílovej fond?
(…)
moderátor: Teď nic nehledej. S tím operujte tak, jak jste se o tom bavili.
z-49-ss-kucharka: Takže Kožený.
m-25-ss-barman: Takže Kožený.
z-21-ss-studentka: Já to znám jako něco prostě negativního, ale vůbec k tomu
neznám podrobnosti.
V této herní skupině se opakovaně objevoval problém s pojetím pojmu „podílový
fond“. V průběhu diskuze dospěli hráči k asociaci privatizačních fondů devadesátých let
minulého století, a na základě této asociace diskutovaný výraz hodnotili negativně.
Pomyslným odrazovým můstkem k takovémuto praktickému pojetí podílových fondů
byla osoba Viktora Koženého, zakladatele Harvardských investičních fondů, a také
kuponové knížky, které kuchařka vlastnila. Praktická obeznámenost s těmito reáliemi
tak posloužila jako obecný hodnotící nástroj pro pojem „podílový fond“.
Za zájem stojí také poslední část citace, kde studentka sděluje, že jsou pro ni
podílové fondy něčím negativním, třebaže neví, odkud se toto hodnocení bere.
Podíváme-li se na předchozí úryvky herních diskuzí, nezřídka narazíme na podobná
hodnocení, třebaže ne vždy takto otevřeně přiznaná. Zjišťujeme tím, že uchylování se
k pozitivnímu či negativnímu hodnocení pojmů je běžným nástrojem k tomu, abychom
se v nich vyznali. Možná jde i o první způsob pojetí pojmu, ke kterému se uchýlíme.
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Pozitivní či negativní hodnocení přitom není význam pojmu. Je spíše jeho doplňkem.
V takovýchto případech mluvíme o konotacích. Podle Batese a Rankina termín
konotace “is used in discussing the 'leftover' aspects of meaning, the nuances and
feeling tones (…)“9 (1979: 33). Obdobně, jen s poukázáním na původ těchto asociací je
definuje Wilden: „The term 'connotation' is used to refer to the socio-cultural and
'personal' associations (ideological, emotional etc.) of the sign“10 (1987: 224). Pozitivní
a negativní konotace tedy nebudu brát jako přiřknutí významu sledovanému pojmu, ale
spíše jako základní asociaci či významovou nuanci, která však může být pro celkové
chápání pojmu stěžejní, jak se ukazuje třeba právě na příkladu studentky z posledního
úryvku.
Pro úplnost také poznamenám, že asociace vycházející z praktického vědění
nemusí mít konkrétní podobu ani tam, kde nejde o hodnotící konotace. Podobně, jako je
tomu u konotací, může k hodnocení finančního pojmu posloužit jen jakási vágní
představa.
z-49-vs-psycholozka: Zdražení, úrok. No to je otázka. Já se k tomu neumím
asi úplně vyjádřit, ale myslím, že to spolu asi úplně nesouvisí. Zdražení je
pro mě představa nejistot ale ne úrok.
Nejde tu o neschopnost definovat zdražení či úrok, ale o argumentaci skrze
asociaci, kterou v psycholožce výraz „zdražení“ vyvolává. Z pohledu racionálního
vědění v ekonomickém poli by jistě bylo možné rozvíjet argumentaci, podle které by
bylo možné úrok charakterizovat jako zdražení, či alespoň mezi jedním a druhým nalézt
spojitost. Místo toho se ale opírá o hodnocení, které si s tímto pojmem obvykle spojuje.
Psycholožka tu mluví o představě, nikoli o bezprostřední asociaci. Z toho vyvozuji, že
takto o zdražení uvažuje běžně. Vzhledem k tomu, že vychází z vlastního dříve
realizovaného způsobu uvažování, který zde jen vyvolá, je možné hovořit o praktickém
vědění.
Posledním typem vědění, které jsem pro svou analýzu vybral, bylo vědění
doxické. V momentech, kdy se projevilo doxické vědění, se obvykle nerozpoutala

9

(Konotace) „jsou užívány jako „zbytkové“ stránky významu, nuance a odstíny pocitů (…)“ (překlad
autora diplomové práce).
10
„Termín ‘konotace’ je používán v odkazu na socio-kulturní a ‘osobní’ asociace (ideologické, emoční
atd.) znaku“ (překlad autora diplomové práce).
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debata, kterou jsme si od pexesa slibovali, abychom tak mohli pochopit různé způsoby
chápání finančních pojmů. Neartikulovaný souhlas v sobě ale v takovýchto situacích
nese význam o to více, že parametry hry diskuzi vyžadují. Pokud i přes požadavek
na obhajování zamýšlených spojení hráči uznají pár, aniž by ho hráč na tahu musel
vydiskutovat, jde patrně o spojitost natolik zřejmou, že případný nesouhlas je esenciálně
směšný.
m-25-ss-barman: Důchodové spoření. Tady jsme ještě nebrali. (otáčí)
Zajištění budoucnosti. To je úplně, to je eso!
z-49-ss-kucharka: Úplně k sobě.
z-21-ss-studentka: To je eso!
U této spojitosti všichni tři účastníci dávají najevo, že není o čem pochybovat.
Vtažené spojení je tak zřejmé, že mluví samo za sebe. Kuchařka ani studentka se ani
v rámci taktizování nepokusí požadovat obhájení páru, nejspíše protože jeho spojení
považují za nezpochybnitelné. V průběhu přípravy článku, který dat z pexeso výzkumu
využívá, jsme ovšem za doxické považovali až ty významy, které pro potenciální
zpochybnění nebyly ani předmětné. Šlo příkladem o smích, který následoval
po prohlášení:
m-25-ss-barman: Ano je to riskantní. Investice je riskantní. Já jsem radši,
když mám peníze pěkně pod polštářem.
(smích všech)
Skutečnost, že výrok ostatní rozesmál, může na jedné straně znamenat,
že takovýto postoj považují za ekonomicky iracionální, což je natolik zřejmé, že to ani
nepotřebují vyslovit, na druhé straně může jít o výraz souhlasu s tím, že investování
je nebezpečným hazardem. Ať tak či tak, ani jedna možnost není formulována, pročež
tuto skutečnost berou členové herní skupiny za natolik samozřejmou, že ji můžeme
považovat za indikátor doxického vědění. Oba případy vymezení doxy, totiž první, více
explicitní („To je eso!“) i druhý, spíše náznakový (smích), byly napříč různými
zaznamenanými herními diskuzemi četně přítomné.
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Při analýze záznamů realizovaných her využívajících výzkumného pexesa
se podařilo identifikovat všechny tři zvolené podoby vědění – racionální, praktické
i doxické. Nelze přesně říci, jaká forma vědění se uplatní v jaké konkrétní situaci.
Můžeme ale ukázat, za jakých okolností se která forma vědění ukázala a jaké to mělo
dopady. Prvky racionálního vědění nabízely silný argument při obhajování vytaženého
páru kartiček výzkumného pexesa. Nadto se ale racionální vědění projevilo, když
se jeden hráč snažil druhému pojem objasnit, nebo když usiloval o jeho věcně správné
definování. To, že dva hráči vycházejí z racionálního vědění, nemusí znamenat,
že nemohou vytvářet protichůdné interpretace. A právě tak nelze předpokládat,
že argumentace
argumentací

vycházející

vycházející

z racionálního

z vědění

vědění

praktického.

nemůže

být

Argumentace,

konfrontována
která

odpovídá

praktickému vědění, se obvykle opírá buď o přímou zkušenost s vysvětlovaným
pojmem, či o zkušenost, kterou jde na tento účel vhodně převést, nebo o hodnotící
aspekt pojmu, jako je negativní a pozitivní konotace, anebo jen skrze nekonkrétní
představu, kterou pojem v jedinci evokuje. Doxické vědění můžeme v záznamech
z herních diskuzí identifikovat buď tam, kde hráči s vytaženou dvojicí souhlasí, aniž by
ji musel hráč na tahu obhajovat, nebo je nalezneme v jemných náznacích a drobných
projevech, které ale na samozřejmost vyřčeného poukazují, jako je např. společný
smích.

3.2 Interpretace a diskuze zjištění
V provedených zjištěních jsem se problémem své práce zabýval po oddílech
stanovených podle jejích teoretických východisek. V této části se pokusím jak o jejich
interpretaci v kontextu své literární rešerše z úvodu a teoretické stati své práce, tak také
o propojení jednotlivých částí zjištění do jednotného celku, který přehledněji zestručním
v závěru práce. Vrátím se také k úvodním otázkám.
Nyní je vhodné připomenout mou výzkumnou otázku, abych mohl interpretovat,
jak se k ní má zjištění vážou a co je to podstatné, co by si z nich měl čtenář odnést. Její
znění je: Jakým způsobem výzkumná hra reprezentuje vnímanou a prožívanou
sociální realitu?
K jejímu rozebrání jsem zvolil teoretické koncepty Schutzových relevancí,
Goffmanových prezentací tváří a Bourdieuových reprezentací vědění. Na základě své
analýzy jsem dospěl k závěru, že herní pravidla, tak jak se v průběhu výzkumu relativně
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spontánně upravila oproti své původní formulaci, pomohla vytvořit diskuzní prostředí,
které nabídlo dostatečnou variabilitu formulací k tomu, abychom mohli zachytit, jakými
způsoby participanti výzkumu chápou finanční a ekonomické pojmy. Jak se ale pravidla
proměnila? V první fázi výzkumu jsme usilovali o zjištění vlastních praktických
postojů. Hráči měli párovat jen ty dvojice, s jejichž spojením osobně souhlasili. Tento
požadavek ale v průběhu výzkumu nahradil jistý herní princip, který vedl hráče
k hledání různých významových struktur obhajujících právě vytaženou dvojici, které ale
nevyplývají nutně z vlastní pozice k pojmu ani z přesvědčení, že vytažené definující
tvrzení se skutečně rovná vytaženému pojmu. Namísto toho obhajovali spojení
v odkazech na hypotetické chápání takovéto souvislosti a skrze různé významové
a nepřímé souvislosti. Znaménko rovnítka mezi pojmem a „lidovou definicí“ tak třeba
nahradilo znaménko implikace, nebo případně jen dlouhá cesta od jednoho k druhému.
Přesto ale zůstal herní princip zachován, protože tak jako hráč na tahu spojení mezi
výrazy na kartičkách obhajoval, tak mu je mohli ostatní hráči vyvracet. Do hry se ovšem
promítaly i jiné pohnutky než snaha vyhrát. Síť motivací ke hře, vlastních i určených
témat, nutnost i dobrovolnost v interpretování spojitostí mezi finančními pojmy a jejich
možnými definicemi, potřeby prezentace vhodné role v rámci herního kolektivu,
argumentace ekonomicky racionální či praktická atd. tak vytvořila unikátní prostředí,
které nám umožnilo nahlédnout do způsobů uvažovaní o tématice, která pro svou
předpokládanou odbornost nebývá pro výzkumný rozhovor příjemná.
Účastníci

pexeso

výzkumu

zpravidla

odvíjeli

svou

argumentaci

buď

poukazováním na logickou správnost předložené definice, nebo doklady odvozenými od
vlastní zkušenosti. Na základě tohoto způsobu prezentování vlastních pohnutek bylo
možné zachytit, že vnímání sociální reality se odvíjí právě od těchto dvou kategorií,
které odpovídají Bourdieuově v prvním případě racionálnímu vědění a v případě
druhém vědění praktickému. Výjimku představovaly situace, ve kterých hráči dosáhli
univerzálního souhlasu na některém z významů, protože jeho platnost pro ně byla
samozřejmá. Takovéto shody, ať už na základě souhlasu univerzálního, nebo dokonce
nevyřčeného, považuji za prezentace doxického vědění.
Bourdieuova teorie mi takto umožnila shrnout, proč účastníci hry vynášeli právě
ty které argumenty. Dalšími otázkami k zodpovězení jsou ale: co participanti hry
tematizovali, jakým způsobem se v jejich výpovědích promítala jimi skutečně vnímaná
a prožívaná sociální realita a co je při hře motivovalo k dalšímu postupu? Možnost
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vnášet do diskuze témata, která pro ni nebyla předurčena výzkumným týmem skrze
pojmy na herních kartičkách, a právě tak i možnost interpretovat pojmy v situacích, kdy
to podle herní situace není nutné, přinesly sice některé problémy s odchýlením od témat
předmětných k výzkumu, ovšem zároveň přinesly větší množství interpretací, které byly
k tématu výzkumu relevantní. Přílišné odchýlení se od témat vnucených výzkumníky a
od situací vnucené povinnosti interpretovat by ale bylo nepravděpodobné, protože
přítomnost herního nástroje hráče do sféry vnucených relevancí neustále vrací. Navíc tu
fungovalo pravidlo zvané „kradené pexeso“, které umožnilo hráčům vybírat pro jeden
pojem z většího množství definic, a tak se ocitnout v situaci, kde je sice vnucený
konečný počet možností, ale kde se jejich množstvím nabízí větší prostor pro
motivované interpretování. Takto se tedy při výzkumné hře uplatnily jak vnucené
tematické a interpretační relevance, tak i tyto relevance motivované.
Výhodou byla pro hráče možnost zaujmout hráčskou roli, protože jim umožňovala
prezentovat vyřčené argumenty jako nástroj k dosažení herního cíle. Herním cílem
mohlo být nejen vítězství, ale také pomoc jinému hráči či naplnění smyslu hry, tedy
postupování podle domluvených pravidel (zdůvodnění každého spojení, oponování
zdůvodnění ostatních hráčů apod.). Motivaci, která stála za hráčskou tváří u hráče
usilujícího o výhru svou nebo o pomoc jinému hráči, identifikuji jako motivační
relevanci „abychom“. Zato motivace stojící za hráčským principem následování herního
smyslu může být ztotožněna s motivační relevancí „protože“. Nelze ovšem říci, že by
tyto motivace zcela bez zábran vedly k prezentaci vlastního vnímání a prožívání sociální
reality. Zaprvé je potřeba uvést, že se tyto dvě motivační relevance vzájemně částečně
vyrušují. Ve snaze zvítězit může být např. důkladné dbaní na interpretační správnosti
předloženého obhájení nepříznivá. Překážky v prezentování reálně vnímaných a
prožívaných skutečností mohou ale také vyvstat z toho, že hráči argumentují s ohledem
na své role, které v rámci herní skupiny zastávají. Ne vždy má účastník herního
výzkumu pocit, že se může skrýt za svou hráčskou tvář, a tak se třeba sdělení vyhne,
aby nepoškodil svou tvář v rámci skupiny. Částečnou kompenzací této bariéry je
skutečnost, že hra ve skupině vzájemně si dobře známých lidí může vést k překonání
obav z přiznání vlastní neznalosti tématu, které dále obvykle vede k hlubší diskuzi nad
jeho významem. Obeznámenost s životní situací ostatních hráčů může být také
přínosná, ovšem na druhou stranu mohou hráči své postavení v rámci skupiny zneužívat
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k získání herní výhody, kterou pravidla nepřipouští, jako je příkladem uznání páru bez
jeho obhajoby.
Skutečnost, že se takřka v každém okamžiku hry její účastník ohlíží na celou řadu
bariér, které působí na jeho rozhodování o tom, jakou argumentační logiku využije, jaké
téma do diskuze přinese a kterému se vyhne, jakým způsobem předložené spojení
obhájí atd. nemusí znamenat, že data pořízená výzkumnou hrou nereprezentují skutečně
hráčem vnímanou a prožívanou sociální realitu. To, co se nakonec rozhodne
zformulovat, musí být konzistentní s jeho uvažováním, jinak by nebyl schopen takovou
formulaci vůbec realizovat. Při analýze výstupu z kvalitativního herního výzkumu je ale
nutné zohlednit omezení a uschopnění, která na hráče působí – ať už jsou do hry
vnesena výzkumným týmem, nebo hráči a jejich skupinou. Motivace, bariéry a formy
aplikovaného vědění tvoří provázanou síť, která se ovšem nepřetrhne, dokud bude držet
na jasně stanoveném základním rámci, tedy v našem případě na pexesu.
V tuto chvíli jsem již více kompetentní k zodpovězení otázky z úvodu právě, proč
vlastně tako inovativní způsob výzkumu realizovat. K atraktivnosti tohoto výzkumného
rámce, kterou prokázaly již jiné výzkumy (viz kapitola 1.1), se přidává jeho praktičnost.
Jak prokázala dílčí zjištění, ve hře fungují mechanismy, které udržují hráče u
výzkumného tématu, připouští jen mírný odklon končící zpravidla s herním kolem a
v neposlední řadě se také v mnoha případech projevila užitečnost odklonu od
výzkumníky definovaného průběhu skupinových diskuzí. Vrátím-li se k úvodnímu
nastínění problémů výzkumného interview, které popisují Ritchie et al., totiž že je třeba
formulovat pokládané otázky tak, abychom dosáhli potřebné šířky pokrytí tematických
oblastí výzkumu, a přitom též patřičné hloubky v každé z oblastí (Ritchie et al. 2013:
148), shledám, že výzkumná pexeso hra nabízí elegantní způsob, jak se vyhnout
nutnosti pokládat složitě chystané otázky, a přitom můžeme dosáhnout dostatečné šíře i
hloubky. Předpokladem je ovšem vícero realizací herních diskuzí, protože během jedné
se nepodaří obsáhnout všechny zvolené pojmy a jejich možné „lidové definice“.
Mezi limity mé práce patří skutečnost, že se po praktické stránce zabývám jen
jedním konkrétním typem využití hry pro výzkum – finančním pexesem. Má zjištění tak
nejsou přenosná na výzkumné herní rámce, které se svou formou pexesu nepodobají.
Dále může na mé závěry nepříznivě působit, že v analýze nepočítám s postoji
moderátorů debat, kteří si často nebyli jisti svou úlohou a do herních diskuzí tak
zasahovali různým způsobem. Analýza vlivu moderátorů na debatu by mohla vysvětlit
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některé rozdíly v jejich průbězích, pročež ji doporučuji k dalšímu zkoumání.
Hypoteticky také může být limitující to, že účastníci analyzovaných herních diskuzí žijí
jen v Praze či blízkém okolí. Je ale otázkou, zda by se při širším výběru participantů
výzkumu zásadně změnily herní mechanismy, které se v něm vyvinuly.
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Závěr
Ve své diplomové práci se zabývám kvazi-experimentálním výzkumným nástrojem,
který využívá speciálně upravené společenské hry pexeso při skupinovém rozhovoru
k tomu, abychom prostřednictvím herního zarámování výzkumné diskuze snáze zjistili
spontánní definice vybraných finančních a ekonomických pojmů. Cílem mé diplomové
práce bylo zjistit způsoby, kterými herní kvalitativní výzkum reprezentuje vnímanou
a prožívanou sociální realitu. Ke sledování tohoto cíle jsem využil teorii relevancí
Alfreda Schutze, prezentaci self Ervinga Goffmana a koncepce vědění Pierra Bourdieu.
Tato teoretická východiska jsem práce propojil do systému, ve kterém se navzájem
doplňují či na sebe navazují. Dle takto zformovaného analytického rámce jsem dospěl
zejména k následujícím zjištěním.
Realizování kvalitativního výzkumu v herním rámci nemusí nutně vést k tomu,
že zjistíme informace o citlivých tématech, nicméně představuje vhodný motivační
rámec, který participantům výzkumu usnadňuje taková témata do diskuze vnášet,
a navíc skrze něj můžeme sledovat, jaké bariéry brání ve sdílení některých pohnutek,
úvah, informací apod. Přitom nám umožňuje vyhnout se úvahám o vhodné formulaci
výzkumných otázek tak, aby účastníky výzkumu neodradily a přitom zajistily
dostatečně široké množství dat o dostatečné hloubce. Místo otázek totiž kýžené
výpovědi navozují diskuzní stimuly v podobě pojmů a jejich „lidových definic“
na kartičkách hry pexeso a též herní postupy, které musí alespoň v obecné rovině
hráči/participanti dodržovat. Svou analýzou jsem navíc dopěl he zjištění, že na datech
pořízených

takovýmto

výzkumem

můžeme

sledovat

rozdíly

v interpretacích

vycházejících z expertních poznatků (racionální vědění) a interpretacích odvozených
od vlastní zkušenosti (praktické vědění)
Prostředí herního pexesa působí jako mechanismus, který udržuje v průběhu hry
zaměření diskuze u témat relevantních k výzkumnému cíli. Přitom ale ponechává
hráčům dostatek volnosti, aby mohli do diskuze/hry vnášet vlastní témata, vyjednávat si
některé části herních pravidel a interpretovat i témata, která se po nich z pohledu
herního postupu nevyžadují. Třebaže touto sníženou závislostí na podmínkách
stanovených výzkumným týmem se mohou odklonit od výzkumného cíle, nepůsobí
takováto vychýlení na hru rozkladným způsobem, protože základní herní systém hráče
nakonec vrátí k výzkumné tématice. Takovýto odklon od témat a interpretací
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relevantních pro výzkum tak prakticky nemůže trvat déle než jedno herní kolo, protože
v dalším se tématem stane zase jiný pojem na herní kartičce.
Závěry mé analýzy by měly být přínosné zejména pro budoucí realizaci herního
kvalitativního výzkumu, ať již s využitím výzkumného pexesa nebo jiného podobného
nástroje. Ukazují totiž, jaké mají herní mechanismy dopady na povahu pořízených dat a
jakým závěrům se při jejich analýze vyhnout. Závěry mé práce nejsou jistě zobecnitelné
na jakékoliv využití herního principu v kvalitativním výzkumu, pročež k další práci na
tomto doposud téměř neprobádaném tématu doporučuji pokus o širší analýzu na hře
založených kvalitativních výzkumných metod, zejména u herních rámců, které se
výzkumnému pexesu nepodobají.

62

Summary
The topic of my diploma thesis concerns a rare usage of game-based qualitative
research. The discussed research was based on a simple memory game, where players
were to match small cards with financial terms written on them with other small cards
with various characteristics written on them. The aim of this research was to gain
knowledge of the ways in which people spontaneously define various financial terms.
The goal of my thesis was to analyze the data obtained using this quasi-experimental
research method in order to comprehend the ways in which game-based qualitative
research represents a perceived and experienced social reality.
For this purpose, I’ve designed an analytical framework based mainly on Alfred
Schutz’s theory of relevance, Erving Goffman’s theory of the presentation of self and on
Pierre Bourdieu’s conception of knowledge. Using this framework, I’ve analyzed the
data acquired through the research method described above. According to my findings
this particular game-based research form sets up a motivational framework which
allows the participants of the research to bring their own topics and interpretations into
the game yet still manages to maintain the focus of the group discussion set on the
research theme. The analysis of the data obtained by this method may well serve to
identify the interpretations that participants provide in the realm of rational knowledge
or in the realm of practical knowledge. This kind of research also has the potential to
facilitate a discussion on a topic of a sensitive nature, such as financial literacy.
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