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Publikace, kterou právě držíte v rukou, nebo čtete na displeji, je sborníkem odborných příspěvků z CONference 2013 věnované studiu (digitálních) her a fenoménům s nimi spojených, kterou pořádá nezisková organizace MU Game
Studies vzniknuvší na Masarykově univerzitě v Brně.
MU Game Studies, o.s. je neziskovou organizací a studentsko-absolventským

spolkem, který se zaměřuje na podporu vzdělávání v oblasti herní tvorby, reflexe, interpretace a akademického výzkumu (digitálních) her v České republice a na Slovensku. Hlavními pilíři činnosti MUGS jsou univerzitní výuka, organizace konferencí a praktických workshopů, podpora studentů ve vzdělávání
a výzkumu (teorie i praxe) a propojování akademického světa s vývojářským.
CONference 2013 je již čtvrtou akcí v sérii průkopnických konferencí z oblasti

herních studií v ČR a na Slovensku. V kontrastu k naší mezinárodní konferenci
CEEGS – Central and Eastern European Game Studies nabízí flexibilnější prostor pro vznikající výzkumné projekty, teoretické příspěvky i studentské projekty. Lokální charakter, interdisciplinární témata, společný předmět výzkumu,
přátelská atmosféra a dlouhodobá podpora dané tematiky, to jsou jedny z nejdůležitějších aspektů CONference.
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ZAMĚŘENO NA
HRÁČE

Martin Buchtík
vědecký pracovník v sociologii
Sociologický ústav AV ČR
Martin Buchtík je vedoucím Centra pro výzkum veřejného mínění v Sociologickém ústavu AVČR v.,v.,i. Vystudoval magisterský studijní program Sociologie na Fakultě sociálních věd (2009), kde nyní pokračuje v postgraduálním studiu a přednáší. Zabývá se primárně metodologií sociálně vědního výzkumu,
dále pak problematikou internetu a kyberprostoru a sociální soudržností. Je
designérem rolových a zážitkových her.

Hráč a divák:
dvě perspektivy,
jeden aktér?

C

ílem příspěvku je nahlédnout z perspektivy sociologa na diferenci mezi divákem (konzumentem filmu a divadla) a hráčem (primárně konzumentem rolových her, larpu), respektive popsat, jak je tato diference (de)konstruována z pozice hráče a jak souvisí s bojem o uznání jeho statusu oproti statusu
diváka.
Ukazuje se, že přestože hráč i divák jsou konzumenty médií, která obsahují
narativy, vizuální reprezentace, symboliku atp., jejich situace je odlišná, protože hráč se na rozdíl od diváka stává nejen konzumentem, ale také spolutvůrcem. Sledujeme vyprávění o tom, jakým způsobem hráč i divák unikají z reality, objevují ji, jsou jí vystavováni a jak jsou motivováni k její změně. Z toho
plynou různé nároky na hráče i diváka kladené z hlediska estetiky, zábavy,
konstrukce příběhu, aktivity a reprodukce.

Úvod
Cílem tohoto příspěvku je ukázat, jakým způsobem hráči rolových her (larpů1)
vyprávějí svůj vlastní příběh o tom, kým jsou, a jak se vymezují nebo naopak
(podle potřeby) identifikují s diváky, co s nimi mají společného a v čem se od
nich liší. Jako sociolog se přitom zaměřuji na sociální konstrukci tohoto pole,
které vyrůstá z komunity samotné, protože nikdo mimo komunitu (pokud pomineme ojedinělé výjimky) se larpem nezabývá, larp nebývá zmiňován v textech odborníků zabývajících se tradičními (v našem slova smyslu „diváckými“)
médii (srv. Stenros, Montola 2010: 305). To samozřejmě není nic neobvyklé1

Přestože se příspěvek věnuje primárně nedigitálním hrám či aktivitám, je podle mého názoru
možné zde nastíněnou úvahu převést i do pole digitálních her. Larp je akronym anglického „live
action role playing“ běžně používaný i v českém prostředí.
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ho, podobnou situaci můžeme sledovat u většiny nových hnutí či proudů, jako
jsou hudební žánry, sporty nebo akademické disciplíny, které jsou ostatně asi
nejvýraznějším příkladem (snaha o etablování oboru game studies a další).

Střepiny byly larpem ze sci-fi prostředí rozpadajího se světa těžebné planety. Larp byl výjimečný
použitými technologiemi a maskami pro hráče jiných ras. (Fotografie: Lukáš Makovička)

Myslím si proto, že se nabízí dva způsoby čtení tohoto příspěvku: (1.) jako pokusu hráčů larpu ukázat svůj vlastní koníček jako smysluplný a užitečný, zbavit se nálepky hráč neurčitého stigmatu, který dobře vystihnul v popisu karnevalové společnosti Miloslav Petrusek: „Karneval je však zřetelně a jasně netvůrčí,
nevytváří alternativní hodnoty, živelný, hravý (ludický), ba dokonce parazitní…“ (Petrusek 2006: 136), (2.) jako příběhu nebo lépe případové studie o tom,
jak se určitá komunita se specifickým koníčkem či zaměřením pokouší institu-
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cionalizovat, prosadit a posílit samu sebe, aby získala legitimitu, popularitu,
akademické uznání a samozřejmě finanční prostředky na své další fungování.
Následující argumentace se bude pohybovat po dvou osách. (1.) Nejprve
srovnám, jakým způsobem hráč larpu a divák filmu2 nakládají s realitou. Vycházím přitom z konstruktivistické tradice, která (zjednodušeně řečeno) říká,
že média nějakým způsobem poskytují svým participantům (divákům i hráčům) impulzy pro vytváření reality nebo realitu v nějaké podobě samy vytvářejí. Jinými slovy ukážu, jak hráč larpu a divák filmu z reality unikají, objevují ji,
jsou jí vystaveni, anebo jsou dokonce motivováni k tomu realitu přímo ovlivňovat (Stenros, Montola 2010). (2.) Z tohoto rozboru následně vyplynou jednotlivé znaky, které hráč a divák sdílí a ve kterých se naopak od sebe odlišují.

Nakládání s realitou
Média nabízí způsob relaxace nebo zábavy, který je více či méně únikem z každodenní reality, umožňuje jak hráčům, tak aktérům nechat stranou problémy
a úkoly, kterým jsou každý den vystavováni. Bez další opory v literatuře si dovolím tvrdit, že jde o většinový přístup ke konzumaci médií, v tom se dozajista
cíl majority hráčů larpu i diváků příliš neliší. Velmi podobné jsou i způsoby,
které jim médium k úniku z reality nabízí. Jmenujme alespoň některé. Prvním
z nich je únik do fantastického světa, ať již vytvořeného pro konkrétní dílo (série Zlenice 1998–2012; Piráti z Karibiku 2003–2011) nebo vytvořeného podle
knižní předlohy (Bitva o Středozem 1992–2013; triologie Pán Prstenů 2001
–2003). Není náhodou, že právě fantasy je nejrozšířenějším larpovým žánrem
a z deseti nejnavštěvovanějších filmů je možné jich do fantasy žánru zařadit
sedm. Dalším možným únikem je dobrodružný příběh, ve kterém například
hrdinové prozkoumávají staré ruiny zapomenutých civilizací (Střepy Abeiru
2011; Indiana Jones a Království křišťálové lebky 2008) nebo se snaží zachránit zpustošenou planetu ve vzdáleném vesmíru (Střepiny 2012; Caprica 2009
–2010). Častým je také únik do nostalgických vzpomínek na mládí (v larpu
Škola (2011) můžete znovu vyměňovat hokejové kartičky nebo hrát čáru o céčka), romantiky nebo světa odlehčeného humoru. Žánry a formy eskapismu

2

Diváka filmu jsem vybral pouze pro zpřehlednění a symetrii argumentace. Stejně tak by bylo
možné v mírně pozměněné podobě postavit do kontrapunktu k hráči konzumenta jiného média.
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jsou v podstatě totožné: jakmile participant začne hrát či sledovat hlavního hrdinu, nahrazuje své vlastní problémy problémy postavy, role.
Dalším způsobem vystavování se realitě je její objevování, prozkoumávání
nějakých jejích aspektů. Skrze rolovou hru i film tak objevujeme často poměrně jasně vymezené a uchopitelné aspekty sociální reality, typicky okamžiky či
celé epochy dějin (Perunův Pád 2011; Statečné srdce 1995).

Noc, kdy se setkávají mrtví a živí, to je larp Dance Macabre. Hráči po celou hru nemluví, komunikují pouze neverbálně, především skrze tanec argentinského tanga. (Fotografie: Šárka Olehlová)

Možnosti hráče jsou při objevování reality širší než možnosti diváka. Hráč není svázán uzavřeným příběhem a samozřejmě může realitu poznávat z mnoha
úhlů pohledu, které jsou divákovi uzavřeny (např. jídlo, rukodělné činnosti, ale
i komplexněji nahlédnout na rituály, každodenní život a mentalitu doby atp.).
Obě média však nabízí objevování více abstraktních aspektů sociálního života,
například totality (Projekt Systém 2009; Hořící keř 2013), války (1942 Noen
å stole på 2000, Tenká červená linie 1998), šílenství (Delirium 2010; Přelet
nad kukaččím hnízdem 1975). V takových případech je cesta pro diváka snazší,
protože je mu zpravidla jednoznačněji nabídnuta hlavní informační a interpretační linie, po které se má vydat. V obou případech je třeba reflektovat určitou
autorskou licenci tvůrců. Objevování se nicméně pro hráče nemusí týkat jen
10

sociálních situací, ale například objevování a prozkoumávání různých netradičních způsobů komunikace. Účastníci tanečního larpu Dance Macabre
(2011) prozkoumávali možnosti vyjádření příběhu a emocí pouze skrze nonverbální komunikaci a tanec. Autoři tak nejenže vytvořili netradiční přístup
k interpretaci narativů, ale také umožnili hráčům hledat nové způsoby nonverbálního vyjadřování, což je pro diváka prakticky nemožné.

Projekt Systém je larp o totalitě a represích, které může vyvolat zdánlivě nevinná studentská
hříčka. Fotografie ukazuje závěrečný proces s jedním ze studentů. (Fotografie: Martin Hinca)

Třetím ideálně typickým přístupem k realitě je být realitě vystaven. Zatímco
v případě objevování hráč i divák přistupují k dílu více či méně záměrně s tím,
že budou s daným tématem pracovat, pro vystavení realitě (jakkoliv může být
linie mezi těmito dvěma typy tenká) je charakteristické, že autor (herní designér, režisér, …) participantům předem svůj záměr neodhaluje, nechává ho po11

stupně vyvstat v průběhu, často v podobě metafory či jinotaje. „Co odlišuje hry,
jejichž cílem je vystavení, je jejich touha zpochybňovat široce rozšířené představy
– nebo mlčení, které může některá citlivá témata obklopovat.“ (Stenros, Montola
2010: 28). System Danmark (2005) je tak podobně jako film Město bohů
(2002) zdánlivě eskapistické dílo o společnosti ve specifickém prostředí, ve
kterém jsou hráči postupně vystavováni reflexi reality současných slumů a vy-

Porta Rossa MDVII pracuje s tématy víry, morálky, povinnosti a spravedlnosti v období vrcholného středověku. Na fotografii je zachycena společná modlitba, která utišila rozvášněný dav.
(Fotografie: Emil Hančák)

loučených lokalit (Raasted 2007). Hlavní myšlenkou může být také otázka filozofická spíše než politická. Dobrým příkladem je pro naše dějiny charakteristická otázka Benešova dilematu z období Mnichovské konference v roce 1938.
Na rozdíl od diváků filmu (Noc rozhodnutí 1993) bylo pro hráče larpu (Moon
2010) přiblížení této otázky mnohem osobnější, poskytlo více komplexní ná12

hled v momentě, kdy se sami doslova stali těmi, na jejichž bedrech rozhodnutí
leželo. Právě zde se ukazuje jako klíčový aspekt fakt, že hráč je zpravidla v roli
hlavního hrdiny více než divák, doslova obývá jeho osobnost, ztvárňuje ho
a stává se přímo jím a to umožňuje autorům silněji pracovat s různými tématy.
Jako poslední je nutno připustit, že u obou médií je poměrně ojedinělou
formou interakce s realitou aktivně změnit postoje, hodnoty či se odhodlat být
občansky aktivní. Rád bych zde zmínil alespoň několik málo larpů3, které měly
takový dopad na hráče. Po larpu AmerikA (2000) se řada hráčů připojila k norskému alterglobalizačnímu hnutí (Fatland 2009). Projekt Systém (2009) řadu
svých účastníků přiměl jít poprvé k volbám, ač někteří z nich byli programovými nevoliči. Ve zpětné vazbě ke hře Porta Rossa MDVII (2011) mnoho účastníků otevřeně deklarovalo, že hra výrazně proměnila jejich postoj k víře, věřícím
lidem a církevním institucím (Wagner, osobní korespondence s autorem), což
je v českém ateistickém (či spíše agnostickém) prostředí velmi zajímavý fenomén.
Výše prezentovaný rozbor ukazuje zejména to, že divák i hráč jsou jako participanti vystaveni médiu různými způsoby, které jsou si v mnohém podobné, ale
v konkrétních podobách a aplikacích se liší. V druhé ose ukážeme jednotlivé
aspekty (shodné i rozdílné), které divák i hráč nesou izolovaně.

Znaky charakterizující hráče a diváka
Hráči i diváci mají společné příběhy, jichž jsou metaforicky nebo doslovně součástí. Jak film, tak larp mají jasnou narativní strukturu a jejich hlavní silou je
schopnost nabídnout hodnotnou audiovizuální reprezentaci. Hráč i divák jsou
neustále vystavováni nepřebernému množství symbolických vyjádření a náznaků v podobě jednotlivých fragmentů díla, které sami interpretují. Oběma
participantům se také dostává více či méně trvalého zážitku. Zde ale shoda
mezi rolí hráče a diváka končí. Rozdílů je celá řada, jmenujme ty klíčové:
Zatímco divák je pasivním konzumentem, hráč je aktivním účastníkem
a tím se stává spoluautorem sdělení. V larpu tak, na rozdíl od filmu, neexistuje
jasná distinkce mezi autorem (nebo hercem) a publikem. Hráč od autora přebírá částečnou kontrolu nad podobou výsledného produktu i zodpovědnost za
ni. Přestože autor hry připraví scénář, prostředí a zápletky a stanoví jejich hra3

I přes výraznou snahu neumím jednoznačně označit filmy, které by měly takový přesah, respektive tento efekt se zdá být u filmů značně individuální.
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nice, hráč vždy do tohoto prostředí vnáší svůj vlastní náhled, náměty, myšlenky a interpretace, které ovlivňují ostatní hráče a tím i výslednou podobu díla
a to až do takové míry, že mohou úplně změnit vyznění hry navzdory vůli původních autorů. S tím je nerozlučně spojena vyšší míra sociální interakce mezi
hráči, která je jedním ze základních předpokladů úspěchu larpu (na rozdíl od
filmu, při jehož promítání se u diváků naopak žádná výrazná interakce nepředpokládá, respektive je normativně považována za nevhodnou). Film divákovi nabízí omezené množství pohledů či příběhů a většinou jednoho hlavního
hrdinu (Field 2007), hráč je vystaven výrazně komplexnější realitě, každý
z hráčů přijímá unikátní roli a unikátní kombinaci vlastností, která je svým
způsobem „hlavní“. To umožňuje hráčům opravdu multiperspektivní náhled
na téma či témata, která příběh otevírá.
Díky těmto rozdílům hráč a divák přistupují k dílu rozdílným způsobem
(srv. MacDonald 2012). Larp na rozdíl od filmu není konzumovatelné médium, zatímco hráč na sebe přirozeně bere aktivní roli, divák je pasivním konzumentem. Hráč je součástí rozvíjejícího se příběhu, jehož je spolutvůrcem, a nese zodpovědnost za podobu díla a jeho kvality pro sebe i ostatní hráče. Divák
sleduje předem připravenou narativní linii. Hráči larpů hledají způsoby, jak
příběh vytvářet (což je většinou nudné pro nezúčastněného pozorovatele), divák hledá příběh, který je zajímavé sledovat. Jinými slovy, zatímco pro hráče je
klíčová kvalita jeho vlastního zapojení do děje, pro diváka je to excelentní výkon herců a provedení díla. Z předchozího je patrné, že na hráče jsou kladeny
výrazně vyšší nároky než na diváka, což je také důvod, proč larp pravděpodobně nikdy nebude masovým a široce rozšířeným médiem.

Závěrem
V tomto textu jsem shrnoval hlavní argumenty (samozřejmě konkrétní forma
argumentace je zpravidla méně formální než zde předvedená), které hráči používají v symbolickém boji o uznání své činnosti jako důstojné, smysluplné
a ocenění hodné a jakým způsobem ukazují svou podobnost ve vztahu k jiným
médiím a následné odlišení se a poukazování na vyšší kvalitu své činnosti.
Hlavními body této argumentace je, že larp sice stejně jako film nějakým způsobem nakládá s realitou, na rozdíl od filmových diváků jsou však hráči ro-
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lových her aktivními účastníky díla, jsou zároveň konzumenty i producenty
(Stenros, Montola 2010: 300).
I přes relativně široké argumentační pole se hráčům nedaří s filmem či divadlem soutěžit o podíl na společenském uznání, o granty či dokonce akademické úvazky, což ostatně jasně dokládá fakt, že hráči rolových her nejsou
v hledáčku zájmu nikoho kromě sebe samých a nutno dodat, že řada z nich si
myslí, že by to tak i mělo zůstat.
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kladli důraz na věrohodnost rekvizit a život běžného člověka na pozadí válečného konfliktu.
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Leitmotivem celé události bylo téma konsumerismu. Příběh hry se odehrál v distopické budoucnosti, její kulisy seskládané převážně ze železného šrotu však vznikly na jednom z největších náměstí v Oslu. Hra byla unikátní v tom, že umožňovala běžným kolemjdoucím sledovat děj. „Jsem
tak vyčerpaný… Stál jsem tam a sledoval jsem to patnáct hodin, teď se potřebuju vyspat. Ale hned ráno
jsem zpátky!“, zaznamenal reakce jednoho z kolemjdoucích autor jediného dokumentu o „nejvíce
utajené hře v norských dějinách“, Eirik Fatland (2009).
5

Hra se zřejmě nejdelší tradicí v ČR, pořádaná od roku 1992 pod záštinou různých organizátorských sdružení. Její příběh tradičně vychází z díla J.R.R. Tolkiena, Pán prstenů.
Web: panprstenu.cz
6

Netradičně uchopená hra, ve které je jediným možným způsobem vyjdřování argentinské tango,
hráči při hře vůbec nemluví. Samotnému larpu předchází dílny, ve kterých jsou účastníci seznámeni se základy tance a trénují neverbální vyjadřování. Web: dancemacabre.tempusludi.cz
7

8

Hra o příčetnosti, která využívala divadelních technik nasvícení, hudby, atp. navozujících surreálné prostředí. Video dokument zde: vimeo.com/20204733. Více viz Stenros, Montola 2010.
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Moon (larp). 2010. Tvůrčí tým: Buchtík, M.; Mašek, J.; Platil, P.; Čech, R.; Kábrt, F. Česká republika.9
Perunův Pád (larp). 2011. Vedoucí tvůrčího týmu: Kačer, J. Česká republika.10
Porta Rossa MDVII (larp). 2011. Tvůrčí tým: Pešta, M.; Wagner, D.; Komasová; S.; Rosol, J.
Česká republika.11
Projekt Systém (larp). 2009. Court of Moravia, o. s., Česká republika.12
Střepiny (larp). 2012. Tvůrčí tým: Vaňo, M.; Dulka, T.; Guman, J. Česká republika.13
Střepy Abeiru (larp). 2011. Tvůrčí tým: Obdrdlíková, K.; Novák, J. Česká republika.14
System Danmark (larp). 2005. Opus. Denmark.15
Škola (larp). 2011. Autoři: Buchtík, K.; Šopík, B. Česká republika.16
Zlenice (larp). 2012. Vedoucí tvůrčího týmů: Šilhavý, J. Česká republika.17

Krátký larp z prostředí seriálu Firefly. Hra pracuje s metaforou mnichovského dilematu a staví do
kontrastu velká historická rozhodnutí a osud jedince. Web: moon.madfairy.cz.
9

Larp z prostředí slovanských kmenů na rusi v 9. století. Hra kladla důraz na vybrané aspekty života tehdejších obyvatel od stravy, způsobu přípravy pokrmů, přes vedení válek, po náboženské
konflikty a rituály. Dostupná dokumentace: larpy.cz/reportaze/doslov/perunuv-stin-2009
10

Výpravný larp vycházející z prostředí středověkého Janova v době fiktivního moru. Hra pracovala s mnoha tématy jako víra, morálka a pravda v kontextu středověkého myšlení. Specifický pro
ni je postmoderní narativistický přístup. Web: portarossa.cz
11

Larp z prostředí fiktivní totality, ukazuje motivy jedinců pro spolupráci s totalitním systémem,
jeho donucovací mechanismy v životech běžných lidí. Web: projekt-system.cz
12

Sci-fi larp z prostředí hroutící se těžební planety, která bojuje o vlastní přežití. Hra je vyzdvihována mimo jiné za využití celé řady technologických prvků. Web: strepiny.larp.cz
13

Larp ve stylu high-fantasy na motivy světa hry na hrdiny Dungeons & Dragons Forgotten
Realms. Web: strepyabeiru.larpard.cz
14

Prostředí kyberpunkové budoucnosti je v tomto larpu metaforou života ve slumech v soudobém
Dánsku. Web: systemdanmarc.dk
15

„Vzpomínáš na šťastná a radostná léta na základní škole? První pusa, první cígo. Největším úspěchem
roku bylo získání kartičky oblíbeného hokejisty. Nejčtenější literaturou fotoromán z Brávíčka. Poznámka
v žákajdě se jevila jako neřešitelný problém. Chceš to prožít znovu? Hurá do Školy!“
Zdroj: kamil.larp.cz/skola
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17

Série her z fantasy prostředí. Web: zlenicelarp.cz
17

Caprica (Caprica) (seriál). 2009-2010. Režie: Reiner, J. USA, Kanada.
Hořící keř (seriál). 2013. Režie: Holland, A. Česká republika, Polsko.
Indiana Jones a Království křišťálové lebky (Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull)
(film). 2008. Režie: Spielberg, S. USA.
Město bohů (Cidade de Deus) (film). 2002. Režie: Meirelles, F.; Lund, K. Brazílie, Francie.
Noc rozhodnutí (film). 1993. Režie: Háša, P. Česká republika.
Pán Prstenů (Lord of the Rings) (filmová série). 2001–2003. Režie: Jackson, P. USA, Nový Zéland.
Piráti z Karibiku (Pirates of the Caribbean) (filmová série). 2003–2011. Režie: Verbinski, G. USA.
Přelet nad kukaččím hnízdem (One Flew Over the Cuckoo's Nest) (film). Režie: Forman, M.
USA, 1975.
Statečné srdce (Braveheart) (film). 1995. Režie: Gibson, M. USA.
Tenká červená linie (The Thin Red Line) (film). 1998. Režie: Malick, T. USA.
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ZAMĚŘENO NA
HRÁČE

Ondřej Hrabec
doktorand pedagogické psychologie
Pedagogická fakulta, Karlova Univerzita v Praze
Autor se zabývá tématem motivace hráčů videoher se zaměřením na fenomén
flow, typologie hráčů a herní styl. Digitální zábavě (skoro výhradně RPG) se věnuje od dětství. Podílí se na grantovém projektu Flow fenomén a kontrola času
při hraní počítačových her v pozici spoluřešitele. Působí jako lektor v rámci
projektu vzdělávání herních vývojářů Game Industry Academy. Příležitostně
také publikuje recenze nebo tematické články na webu Hrej.cz.

Herní styl jako
intencionální model:
Metagaming a čtení mysli

N

avzdory tomu, že v rámci výzkumu videoher existuje několik nosných pokusů o popis jejich publika z hlediska stylu hraní, samotná hráčská kultura jich na virtuálních bojištích příliš nevyužívá. Možnou nesnáz lze spatřovat
v odlišných optikách. Kategorie stylu navržené designery, výzkumníky a marketéry se více věnují otázce, proč dané skupiny hrají. Styl se však v lidovém
i odborném pojetí stěžejně vztahuje k otázce, jak danou aktivitu provádíme.
Dle autorova náhledu patří čtení i vyjadřování herního stylu k základním formám utváření představ o sobě i druhém v herním procesu. Camper, griefer,
leecher, turtle nebo quitter je jen několik příkladů z pravděpodobně stovek
označení, na základě nichž si hráči vytvářejí modely záměrů, strategií a protistrategií svých oponentů, spoluhráčů i sami sebe. V rámci tohoto příspěvku se
bude autor snažit vykreslit styl ve dvou bodech: 1. z perspektivy podob stylu
v očích hráčské kultury (raná fáze zpracování studie) a 2. z psychologického
pohledu stylu jako prostředku „vhledu“ do mysli druhého hráče, potažmo algoritmů systému hry.

Úvod
Obratem „je to záležitost herního stylu“ bývají v příspěvcích na fórech i v běžných hovorech hráčů videoher1 označovány případy upřednostňování specifické oblasti herní strategie rezonující s vnitřní motivací aktéra. Přestože videohry na první pohled podněcují představu systému spoutaného algoritmy, možnosti sebevyjádření a otisku skrze vlastní styl jsou široké. Faktorem vytvářejícím herní neurčitost jsou v konečném důsledku intence protihráčů či idea vý1

Termínem videohry pro účely tohoto textu rozumím souhrnně PC, konzolové i handheldové hry.
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vojářů. I jednu identickou hru je možné hrát mnoha způsoby; co však zarazí více je skutečnost, že mnohé z těchto stylů jsou schopni určití hráči odhalit a použít jako pracovní model budoucího chování hráče, o němž mají jinak velmi
strohé informace (anonymita, absence osobního kontaktu). Tento teoretický
příspěvek k tématu stylu si klade za cíl vymezit pojem z perspektivy psychologie a herních studií. Práce se zaměřuje zejména na metakognitivní procesy
utváření teorie mysli – intencionálního modelu protihráčů i spoluhráčů během
hraní videoher.

Styl v pojetí psychologie
Uspokojivá vymezení pojmů s úzkým vztahem k subjektivitě aktéra se zdají
být složitým údělem vědeckého bádání. Styl, jakožto pojem zachycující individuální vyjádření člověka, v tomto není žádnou výjimkou. Psycholog Benjamin
Sells ve své monografii The Essentials of Style (2007) zdůrazňuje nemožnost
definování a zařazení stylu, jelikož jde o celek jedincova chování: „Nic, co osoba
kdy dělá, je mimo jeho styl.“2 (Sells 2007: 5) v Sellsově pojetí je styl bezprostřední formou nazírání na druhé i sebe vymykající se analytickému kategorizování.
Styl nás proklamuje a ukazuje. Styl je zjevný dříve, než si jej vůbec uvědomíme.
Autor zdůrazňuje především styl jako všudypřítomné pojítko jedince se světem. V tomto tradičním pojetí vracejícím se k antické spekulaci si přesto dovoluje předestřít šestici složek stylu: temperament (dispoziční hranice stylu člověka daná vztahem k okolnímu kosmu), vkus (citlivost na podněty určitého
druhu), talent (motivace a povolání realizovat svůj styl), nástroje (prostředek
uskutečnění stylu), učitelé (vzor a průvodce v ostatních složkách stylu) a tradice (konvence a zvyky stylu stmelující předešlé prvky).
K Sellsovu pojetí však nalezneme protichůdné koncepce. Francouzský naturalistický badatel Buffon (citován in Machotka 2007) ve své eseji z roku
1753 chápe styl jako formu diskursu, o jejíž dosažení musí jedinec usilovat,
protože formuje nejvyšší vyjádření individuality. Styl tedy nemá od počátku
každý, nejedná se o apriorně působící substanci. Zdá se, že i v hovorovém jazyce pojem styl částečně zakotvil v tomto smyslu. V americké angličtině nalezneme spojení „style it out“, které vyjadřuje snahu člověka nepřiznat vlastní chy-

2

„Nothing a person does is ever out of style.“
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bu tím, že vydává daný akt za záměrný a související s jeho stylem. Sellsův
a Buffonův náhled však nefigurují v zákonitém protikladu, což dále rozvádí
Machotka (2007). Dle jeho mapování kazuistik slavných malířů existují čtyři
základní podoby stylu:
1. Styl jako ztělesnění – stabilní psychologická organizace aktérovy osobnosti je nezáměrně vyjádřena ve stylu. Převažuje kognitivní kontrola
a disciplína.
2. Styl jako vybití – nestabilní psychologická organizace vedoucí k velké variabilitě a proměnlivosti stylu. Styl se mění kontextuálně v návaznosti na
denní prožitky a slouží jako vybití emocionálních impulzů.
3. Styl jako prezentace – záměrná snaha o nápodobu stylu druhých, např.
u herců. Nejedná se, v uvozovkách, o vyjádření vlastní osobnosti.
4. Styl jako ideál – pojetí Buffona směřující význam stylu k usilování o perfektní formu.
Styl se z psychologické pozice ponejvíce váže k otázce abstrahující od motivační dynamiky jedince. Ve stylu jde o formu, jakou motivům udáváme, nikoliv
o otázku, proč výsledné chování získalo danou podobu. Patrný je i příklon
k oblasti, na jejíchž základech se v psychologii pojem stylu zrodil – výzkumu
individuálních kognitivních odlišností. Tímto tématem se historicky významně zabývala především psychoanalytická a kognitivně psychologická tradice
psychologie. Psychoanalytická teorie v souhrnu zdůrazňovala styl jako obecný
a stabilní modus fungování psychiky, na základě něhož ego udává půdovým
impulzům určitou adaptivní podobu reakce. Psychoanalytik David Shapiro
(1965: 1) vymezuje styl jako „formu nebo modus fungování, který je u jedince
identifikovatelný skrze šíři jeho specifických aktů“. Kognitivní psychologie se zaměřovala na popis stylu jako souhrnu individuálních odlišností v zpracovávání jednoduchých kognitivních úkonů. Mezi průkopnické práce jsou řazeny experimenty Witkina a Kleina (shrnuje například Kozhevnikov 2007) ze 40. až
50. let 20. století. Tato linie výzkumu převedla pozornost k výzkumu vztahu
obecného konceptu inteligence a specifického osobnostního ladění (stylu). Důvodem bylo zacházení se stylem ve smyslu vzorce adaptace na vnější svět, který reguluje individuální kognitivní fungování.
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Toto paradigma vyzdvihovalo především funkčnost kognitivního stylu v životní úspěšnosti, v schopnosti svébytně řešit problémové situace.

Styl v pojetí herních studií
S explicitním popisem stylu se ve sféře výzkumu herních studií setkáváme
pouze zřídka. Mnohem častějším případem je zahrnutí stylu pod obecněji definované typologie hráčů, uvnitř nichž dochází k ad hoc stírání významových
odlišností obou pojmů. Mezi současně prominentní typologie herních studií
můžeme zařadit koncepce Richarda Bartla (1996; 2003), Chrise Batemana
a Richarda Boona (2006). Oba modely patří k pravidelně rozvíjeným, což je
možné přiřknout jejich orientaci na praktický game design. Bartlovy čtyři typy
hráčů (achiever, socializer, explorer, killer) se staly vzorem pro psychologa
Nicka Yee (2006) reformulujícího původní teorii v kontextu MMORPG World of
Warcraft nebo pro doplnění Espenen Aarsethem (2003) o pátý typ (cheater)3.
Model Chrise Batemana s názvem DGD14 prošel v průběhu let vývojem
v DGD1.5 a DGD2 (Bateman, Lowenhaupt, Nacke 2011). O teoretické sjednocení obou typologií se pokusil Stewart (2011). Vyjma výše zmíněných příkladů
však nalezneme i mnohé další snahy o utvoření více či méně ucelených kategorizací hráčských profilů (Klug, Schell 2006; Jackson, Gauntlett, Steemers
2008; Nacke, Bateman, Mandryk 2011).
Relativně bohatá produkce typologií však kontrastuje s praktickou absencí
studií stylu ve svém úzkém pojetí jako individuálního způsobu hraní, který reprezentuje specifické hodnoty jedince. Terminologie hráčů samotných bývá až
na výjimky v určité fázi těchto studií opuštěna a redukovaná pod kategorie
smysluplně se vztahující k externím výzkumným záměrům (marketingu, diagnostice osobnosti, designu). V tomto ohledu je, dle mého stanoviska, pomíjena bohatá oblast zacházení hráčů se stylem jako nástrojem podstatným pro
hru samotnou, zejména tedy pro odhad budoucího chování druhých i ujasnění
vlastního aktérství. Komplexitu této hráčské schopnosti mohu nastínit hrubým mapováním podob stylu v hráčských textech – článcích, vláknech na fórech, videích atd. Výběrem frekventovaných online herních žánrů (FPS, MOBA,
3

Jako cheater je v žargonu elektronické zábavy označován „podvádějící“ hráč využívající kódovaných příkazů k usnadnění dosahování herních cílů.
4

Demographic Game Design.
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RTS, MMORPG, závodních a sportovních her) jsem rámcově nalezl 257 označe-

ní herních stylů. V porovnání s několika opakujícími se typy ve sféře výzkumu
herních studií jsou aktuální způsoby hraní mnohem sofistikovanější. Nejasnou
otázkou tedy zůstává, jaký je vztah mezi existujícími typologiemi a pojmy jako
griefing, camping nebo turtling. V literatuře sice nacházíme dílčí náznaky
(Bateman, Boon 2006; Stewart 2011), ale podrobná studie na toto téma, alespoň dle mého pátrání, stále chybí. Chápu proto jako stěžejní do budoucna zevrubněji prozkoumat otázku nastíněnou již Jesperem Juulem (2009: 364):
„Are there different player types or playing styles?“

Metagame a metagaming
Herní styl v užším vymezení intencionálního modelu mysli druhých hráčů není pouhou snahou o psychologizaci tohoto tématu a je možné jej empiricky
i teoreticky podložit. Urban Dictionary shromažďující žargonové definice moderně užívaných pojmů má pro tento styl hraní svůj specifický název: metagame, potažmo metagaming5. Metagame je nejvyšší úroveň strategie v mnoha
komplexních hrách a poukazuje k myšlení hráče o tom, co si oponent myslí, že
si hráč samotný myslí. Typickým zástupcem hry s komplexní metagamingovou
rovinou je kupříkladu poker. Nutno podotknout, že termín metagame má však
i další významy vážící se především na využívání přímo dostupných či pravidly
předepsaných informací mimo hru, které jsou někdy na hranici obecného konsenzu fair play.
Soutěž v hádání záměrů druhých však není jen výsadou videoher, ale jedná
se o aspekt her v obecném slova smyslu, na nějž poukazuje i klasická ludologie.
Huizinga věnoval problematice hádankových a diskusních bojů samostatnou
kapitolu (Hra a vědění) ve svém dnes již kanonickém díle Homo Ludens
(Huizinga 1971). Hádankové hry nás vrací k archaickým strukturám naší psyché, jelikož v tradičních společnostech bylo vědění uplatňované v těchto metaforických zápasech spojováno se zázračnou mocí. V mnoha případech nešlo
o formulaci zdánlivě správně odpovědi, ale o snahu přelstít druhého v logickém paradoxu, pro nějž bylo třeba odhalit záměrnou lest soupeře, kterou vystavěl v neprospěch hádajícího. Jednoduchým příkladem hádankové hry je

5

urbandictionary.com/define.php?term=metagame
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„kámen, nůžky, papír“, v níž jsme prakticky výlučným způsobem odkázáni
k psychologické hře hádání budoucího tahu soupeře. Základním znakem her
tohoto typu je přítomnost několika hodnotově vyrovnaných strategickým prvků, které se mohou v interakci s jinými neutralizovat nebo stávat dominantními. O preferenci těchto prvků však rozhoduje herní styl, jinými slovy ustálený
soubor záměrů stávající se ústředním tématem hry.
Pokud se vrátíme zpět k současným podobám metagamingu, v nedávné
průkopnické etnografii T. L. Taylor (2012) věnující se progamingové scéně nalezneme krátkou, avšak nezměrně zajímavou podkapitolu, která se věnuje psychologickým a sociálním dovednostem profesionálních hráčů. Citovaný výrok
jednoho z informantů může posloužit jako věrný příklad důležitosti kognitivního mapování stylu protihráče:
Když konečně prorazíte bariéru opravdového mentálního poražení někoho, hraní turnajů je tak jednoduché a odlišné, protože každý hraje přímo na hře. Oni
(protihráči – pozn. autora) si někdy ani neuvědomují, jak je klamete, protože
vy tak trochu zneužíváte jejich instinkty. Když chápete, co jsou jejich přirozené
instinkty, (například) pokud uděláte krok správným směrem, většina profesionálních hráčů už prohlédla, co si hráč myslí, když tohle dělá. A oni jsou neustále
překvapováni, protože vy rozumíte základní úrovni toho, jak lidé myslí.
(Taylor 2012: 96)
Taylor chápe tento fenomén jako psychologickou dovednost vyššího řádu vyhrazenou pro experty. Obdobné stanovisko zastává i profesionální hráč bojovky Street Fighter a herní designer David Sirlin. Sirlinova kniha Playing to Win
(2005) poskytuje cenný vhled do kognitivních procesů probíhajících během
hry. Sirlin se domnívá, že to, co odlišuje hráče na úplné špici žebříčků od zbytku, je jejich schopnost vhledu do záměrů soupeřů. Autor ji pojmenovává yomi,
v překladu z japonštiny „čtení“, pro Sirlina zejména ve smyslu čtení mysli druhých. Na tomto místě se nabízí paralela s původem slova styl, který v řeckém
stilus označuje špičatý předmět využívaný k psaní. Styl totiž opravdu můžeme
vztáhnout k způsobům, jimiž se do okolního světa vpisujeme a umožňujeme
ostatním, aby je určitým způsobem četli.
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Yomi, umění čtení mysli
Proces předvídání tahů soupeře se v oblasti hraní videoher nevžil jen pod označením metagaming, ale nalezneme i další příbuzné varianty jako predictive gameplay nebo mindgame. Pro účely tohoto textu se budu držet Sirlinova yomi,
kterému se zde také dostane podrobnějšího shrnutí.
Nastíněná schopnost yomi v Sirlinově pojetí spojuje aspekt stylu daný dispozičně i opakovanou praxí. Yomi se skládá ze čtveřice základních vrstev. Na
nulté úrovni dokáže hráč identifikovat silný strategický element hry, proti němuž je složité se bránit, dostává protihráče do nepříjemné pozice. První úroveň yomi vyjadřuje skutečnou schopnost daný prvek integrovat do herního
stylu a vystihnout reakci protihráče. Teprve na druhé úrovni yomi dochází
k náznakům metagame, protože se objevuje střet mentálních modelů budovaných hráči navzájem. Sirlin přirovnává kompetitivní hraní k diskuzi, v níž se
řečníci snaží najít odpověď na argumenty (tahy) soupeře. Argumenty jsou určité hypotézy, v jejichž ověřování je yomi obrovskou výhodou. Druhá úroveň
popisuje právě tuto elementární výměnu založenou na soupeřovu odhadování
hráčova záměru s následným vyvozením proti-strategie. Třetí úroveň znamená setkání dvou expertů v analýze herní situace. Yomi dosahuje stavu, kdy
hráč dokáže předvídat způsob soupeřova kognitivního mapování jeho vlastního herního stylu a záměrně provést protiopatření. Analogicky by se mohla objevit i čtvrtá úroveň yomi, ale nemusí tomu tak být. V takové situaci se totiž
hráč může neočekávaně uchýlit zpět k elementárnímu prvnímu stupni, který
protihráč nebude očekávat, protože bude počítat se sekvencí iluzorních náznaků.
Pro získání konkrétnější představy předkládám příklad z žánru bojovek6.
Pro bojovky je typický hierarchický systém pohybů bojovníků udávající jejich
prioritu užití. Ve videoherní sérii Tekken je obzvláště obávána skupina postav
pocházejících z rodu Mishimas, která disponuje velmi rychlým a bezpečným
pohybem známým pod zkratkou EWGF (Electric Wind Godfist). Po čistém zásahu tímto úderem je možné pokračovat tzv. jugglem7, kterému dále již nejde

6

Bojovky jsou žánrem videoher stavějícím proti sobě dva zápasníky, kteří spolu bojují pomocí
bojových umění. Většinou se tak děje ve virtuální aréně s omezeným prostorem.
7

Vyhození protihráčovy postavy do vzduchu a žonglování (juggle) s ní za pomoci sledu úderů,
které není možné blokovat.
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zabránit. EWGF je bleskově rychlé, animace pohybu se ve svém průběhu složitě
zachycuje a čisté blokování úderu dostává protihráče do „framové nevýhody“8
(nemůže provést protiútok), proto na nulté a první úrovni yomi protihráč složitě nalézá odezvu. Na druhé úrovni soupeř zjišťuje načasování užívání EWGF
hráčem a může se pokusit skrčit, čímž se vyhne úderu a získává čas k potrestání. Na třetí úrovni však hráč čte tuto charakteristickou změnu herního stylu
a náhle změní EWGF na silný, ale pomalejší útok na střední pásmo, který nelze
při krčení v očekávání EWGF blokovat.
Důležitý přínos Sirlinovy publikace (Sirlin 2005: 88–98) spočívá v přirovnávání kazuistik stylu profesionálních hráčů hry Street Fighter k historickým
velmistrům šachu. Autor na tomto místě dochází k závěru o existenci jednoho
ideálního stylu (doslovně The One True Style9) společného pro špičkové šachisty i bojovkáře. Vzorem pro tento styl se stal šachista Emanuel Lasker
a hráči hry Street Fighter John Choi a Daigo Umehara. Ústřední pojítko nepřekvapivě tkví v jejich mistrném zvládání metagamingu. Pro stručnost vyberu
jen několik podstatných obecných znaků yomi plynoucích z tohoto materiálu.
Kazuistiky poukazují především k abstrahování od objektivního pojetí jediného správného tahu. Jejich styl byl patrný ve své adaptabilnosti na jakékoliv
podmínky. Daní hráči dokázali elegantním způsobem přecházet v různé herní
styly, čímž se i díky absolutní absenci vyjadřovaných emocí stávali velmi nečitelnými. S oblibou také lákali hráče do záměrně vytvořených psychologických
pastí, aby jim dodali pocit převahy. Ruku v ruce s tím přicházelo následné zděšení soupeře, že každé pole, které si vybere, bylo již dávno předurčeno jeho rivalem. Choi i Umehara zároveň nepatřili k hráčům s nejrychlejšími reflexy
a technickou zdatností. Krom toho je zarážející shoda v popisech protihráčů
těchto mistrů. Jejich komentáře proběhlých partií se totiž vyznačovaly silnými
obraty jako hypnóza, čarodějnictví, jasnovidectví, neuvěřitelné štěstí či přítomnost mysli druhého ve vlastní hlavě.

Framová nevýhoda je vyjadřována počtem zobrazovaných snímků – framů, během nichž hráč
nemůže jednat. Framová past navazuje na framovou nevýhodu. Pokud se hráč dostane do framové
nevýhody, nemůže provést protiútok bez rizika potrestání. K takovému chování však úspěšné
blokování úderu soupeře zpravidla provokuje – jde o framovou past.
8

9

Pod tento styl zahrnuji i další dvě v publikaci následující podoby stylu The Invincible a The Beast,
které jsou svou povahou slučitelné s The One True Style.
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Zaměřme se na dvě odlišné roviny evokované výše zmíněnými popisy. Yomi jakoby se štěpilo do více svých podob, herních stylů:
1. Receptivní (reaktivní) – styl preferující intuici, sběr informací během
samotného hraní, protireakci a zabraňování vydávání signálů o vlastních
záměrech směrem k soupeři.
2. Deceptivní (manipulativní) – styl využívající analytického odhadu oponenta k vydávání falešných signálů a aktivnímu redukování potenciálu jeho chování.
V souvislosti s tímto členěním se nelze vyhnout otázce po podstatě procesu
yomi. Jedná se o racionální a dopředu plánovaný kalkul nebo o spontánní intuici překračující hranice bezprostředně vyvoditelného? Dosavadní forma tohoto příspěvku, která implicitně využívá pojmového aparátu kognitivní psychologie, by mohla naznačovat první variantu, v tom případě by však došlo ke
kulturně ovlivněnému úsudku o převážné racionalitě hry. Světově uznávaný
ludolog Brian Sutton-Smith (2001) upozorňuje na tento opomíjený aspekt,
k němuž nás svým podílem dovedla racionalitu přeceňující ekonomická herní
teorie. V závěrečné části této stati bych se proto chtěl pokusit o předložení
ucelenějšího pohledu na téma yomi a metagamingu, přestože pouze uvnitř
hranic několika psychologických teorií.

Psyché metagamera
Významný přínos pro pochopení metagamingu přinášejí neopsychoanalytické
koncepce zacházející s termínem mentalizace. Mentalizace ve své zjednodušené podobě vyjadřuje: „Schopnost činit svět lidí kolem sebe, ale i svět fantazií, představ, myšlenek, prožitků apod., psychickým.“ (Vavrda 2005: 72). Setkáváme se zde
s konceptem uchopujícím vývojový proces rozvíjejícího se porozumění reprezentační povaze psychiky, zkušenosti, že chování lidí je ovlivňováno individuálními psychickými stavy, úsudky, postoji, emocemi atd., které jsou reprezentovány v jejich záměrech. Tento klíčový vývoj reflexe psychoanalytici do
značné míry atribuují dětským herním aktivitám s rodiči i vrstevnickou skupinou, což je velmi podstatný poznatek pro ludologii. Fonagy a Target (citováni
in Vavrda, 2001) se domnívají, že zážitky dětí mezi dvěma a čtyřmi lety bývají
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rozštěpeny do dvou modů vnímání reality – modu psychické ekvivalence a pretend modu. V prvém modu dítě, vzhledem ke svému vývojovému stupni, zachází s mentálními reprezentacemi lidí jako s přímou a obecně platnou replikou reality. Jinými slovy, svět je utvářen přesvědčením lidí o něm, které je
vždy přesné. Pretend modus naopak vyznačuje operování ve sféře čistě herní
– podobné Huizingovu magickému kruhu. Dítě v tomto prostoru sice zachází
s reprezentacemi, ale nezkoumá jejich souvislost s realitou, vše se děje výlučně
„jen jako“. Důvod striktního odlišování mezi těmito dvěma mody lze spatřovat
v zabránění jejich dynamickému prolínání, s nímž si však už pětileté dítě dokáže poradit. V tomto období totiž dochází k integraci obou modů do reflektivního modu fungování odemykajícího zárodek náhledu na druhé jako na psychické bytosti se svými záměry a přáními, které nejsou vždy konzistentní s jejich
chováním.
Psychoanalytická vývojová teorie poskytuje pozoruhodné implikace pro tématiku metagamingu ve svém zdůraznění hry jako prostředku rozvíjení schopnosti utvářet mentální reprezentace aktuálně nepřítomného. Proces formování tohoto symbolického světa probíhá v tzv. potenciálním prostoru nacházejícím se na hraně mezi realitou a fantazií (Winnicott 1971). Potenciální prostor
je zdrojem nového zacházení s existujícím a vede k rozšíření o nové náhledy,
které jaksi překračují svět tvrdých fakt a jeho naivně racionální axiomatiku.
Vytváření modelů herního stylu nebo dokonce teorií osobnosti druhých hráčů
je právě jednou z podstatných psychických her v rámci potencionálního prostoru.
Teorie osobních konstruktů navržená slavným kognitivním psychologem
Georgem Kellym (1955) zpodobňuje další perspektivu postihující utváření
představ o druhých. Kellyho konstruktivistické pojetí osobnosti vycházelo
z myšlenky, že naše jednání aktivně ovlivňuje individuální výstavba úsudků
o světě, v němž žijeme. Osobní konstrukty, jak tyto interpretační kategorie
pojmenoval, slouží jako hypotézy, které v roli neformálních vědců testujeme
a během života upravujeme. Jejich funkcí je snaha o předvídání a tím i redukce
úzkosti ze situací, pro něž bychom neměli žádný konstrukt. Konstrukty v minulosti ověřené se stávají výkladovým rámcem i do budoucna, dokud nejsou
vyvráceny a revidovány. Vlastní já i já ostatních je také osobním konstruktem,
souborem proměnlivých stanovisek budovaných historií. Kellyho teorie v mnohém asociuje metagamingové styly, stejně tak se od nich vzdaluje převažujícím
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zohledňováním výsledku kognitivního zpracování (porozumění) oproti formě
provedení. Jak však proces ustanovování intencionálního modelu probíhá?
Starověký vojevůdce Sun Tzu v nadčasovém spisu Umění války zdůrazňuje
předvídavost jako základní nástroj k dosáhnutí vítězství:
To, co umožňuje moudrému vládci a dobrému generálovi udeřit a zvítězit a docílit věcí mimo dosah běžného člověka, je předvídavost. Předvídavosti se nám
však nedostane od duchů; nemůže být získána induktivně ze zkušenosti ani
žádným deduktivním kalkulováním.10 (Giles 2007: 249)
Sun Tzu naznačuje určitou záhadnost za vrcholným uměním yomi. Co vede
zkušeného hráče k náhlému provedení nelogického a netradičního tahu, který
se vzápětí projeví jako triumf? K poodhalení této otázky je třeba se zamyslet
nad převažujícím způsobem získávání informací určitého hráče. Bateman
a Boon (2006) v souladu s psychologickou typologií osobnosti MBTI (MyersBriggs Type Indicator) uvažují o hráčích preferujících intuici nebo smysly. Intuitivní hráči vycházejí z abstraktních a nehmatatelných informací, myslí kontextově a v perspektivě blízké budoucnosti. Hráči se smyslovým založením se
řídí především vlastním přesným vnímáním reality a právě probíhajících dějů,
proto pro ně mají váhu spíše konkrétně pozorovatelné zdroje informací. Z mého pohledu mají k metagamingovému hernímu stylu přece jen blíže hráči s dominantní intuicí. Mezi další přiřaditelné temperamenty dle MBTI by podle mé
osobní domněnky připadala introverze (zaměření na subjektivní reflexi), myšlení (předpoklad pro zpracování informací) a kterákoliv dimenze z dvojice
usuzování či vnímání. Kvůli složitosti a rozsáhlosti této typologie ji však zmiňuji pouze heslovitě a odkazuji na výše zmíněnou publikaci.
Carl Gustav Jung, autor psychologických typů, které se později staly vzorem pro dimenze měřené MBTI a následně i výzkum Batemana a Boona, zdůrazňoval možnost integrace protikladných orientačních funkcí11, jako je třeba
intuice a smyslovost (v původním znění vnímání), do transcendentní funkce

Thus, what enables the wise sovereign and the good general to strike and conquer, and achieve
things beyond the reach of ordinary men, is foreknowledge. Now this foreknowledge cannot be
elicited from spirits; it cannot be obtained inductively from experience, nor by any deductive
calculation.
10

11

Psychické činnosti ovlivňující orientaci člověka ve vnějším i vnitřním (psychickém) světě.
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překračující limitace obou. Jung (2000: 85) se o transcendentní funkci vyjadřuje jako o „[…] proměně osobnosti míšením a vázáním ušlechtilých a neušlechtilých součástí, diferencovaných a méněcenných funkcí, vědomého a nevědomého“.
Mnohem konkrétněji řečeno, čtení herního stylu u profesionálních hráčů videoher může být příkladem transcendence nad hru samotnou. Dosáhnutí nové roviny chápání hry spojující zdánlivě protikladné analytické úsudky i iracionální předtuchy v proud reprezentací modelujících proces rozhodování našich
spoluhráčů i protihráčů. Přes veškerou mlhavost tohoto fenoménu však stále
můžeme říci, že nejde jen o hru čistě fantazijní. Koneckonců z výsledků utkání
lze jasně poznat, kdo byl ve svých odhadech přesnější. Metagaming symbolizuje něco pro hry obecně charakteristického – možná snahu lidí o hádání a narušování vlastních záměrů, proces, který by byl za jiných podmínek spíše nepřípustný.

Shrnutí
Účelem tohoto textu bylo poukázat na nezmapované téma herního stylu, jehož nejasnost vyplývá z konceptuálních nejednoznačností, zejména z nedůsledného odlišování mezi pojmem styl a typ. Bohatost různých podob herního
stylu, která se promítá v hráčské terminologické produktivitě, naznačuje podstatnou úlohu stylu jako intencionálního modelu druhých i sebe sama. Metagaming jako určitá psychologická forma soupeření zkušených hráčů poskytuje
cennou výzkumnou oblast, která by mohla poodhalit specifika metakognitivních procesů nejenom při hraní videoher. V neposlední řadě i vztah hráči užívaných kategorií herního stylu a užívaných typologií (Bartle 1996, 2003;
Bateman, Boon 2006; Yee 2006) nabízí možnost hlubšího ukotvení schematických typů v empirických datech.
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Michal Nemec
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Vyštudoval odbor etnológia, počas svojho štúdia sa venoval najmä súčasným
témam. V súčasnosti je jeho pozornosť venovaná tematike dokumentácie
a kultúrneho dedičstva, ktorá je súčasťou jeho doktorandského štúdia. V rámci
toho neobchádza ani problematiku digitálneho dedičstva a hier, vrátane „muzeológie“ hier. Druhým rokom prednáša voliteľný kurz na Filozofickej fakulte
UK v Bratislave pod názvom „Hry a kultúra digitálneho veku“.

Hráči,
digitálne hry
a kultúra

D

igitálne hry sú stále viac neprehliadnuteľnou súčasťou nášho každodenného života. Sú hrou v klasickom zmysle tohto pojmu, sú médiom, prostredníctvom ktorého možno predávať rôzne druhy informácií a sú priestorom
sebavyjadrenia sa generácií konzumentov i tvorcov – tvoria svety, ktoré na prvý pohľad postrádajú jasné spojenie s tým čo chápeme ako reálne. Avšak vo
svojej podstate sú to svety ako všetky ostatné, neexistujú nezávisle na spoločnosti, ktorá ich, vďaka technologickému pokroku, stvorila a neustále tvorí.
Svety vznikajú a zanikajú, čo však ostáva ich spoločným menovateľom je človek. Ako už poznamenáva Arnold Gehlen, podmienkou ľudskej existencie je
pretváranie prirodzeného prostredia, teda prírody a tvorenie umelej prírody,
teda ľudského prostredia – kultúry. Podľa Gehlena je človek od prírody kultúrnou bytosťou. V jeho biologických danostiach je tvorba druhej prírody – kultúry (Gehlen 1972). V časoch, keď Gehlen rozvíjal svoje myšlienky o človeku, bola ešte myšlienka internetu a virtuálnych svetov možno len vzdialenou myšlienkou vedcov. Avšak i keď sa vo svojom diele odvoláva na reálne prostredie
(porovnaj príroda/kultúra a reálny/virtuálny), nemožno si nevšimnúť niektorých podobných prvkov jeho poňatia človeka a kultúry so súčasným technologickým pokrokom. Digitálne technológie a internet dali človeku priestor, ktorý
si začal postupne pretvárať – mohli by sme povedať, aby v ňom dokázal prežiť.
Preto si do neho preniesol svoje zvyky a návyky, čiastočne do tohto prostredia
premietol svoju kultúru a začal budovať kultúry vlastné. Virtuálne svety a digitálne hry sa tak postupne stali súčasťou tohto rozrastajúceho sa prostredia.
MMO hry sa zvyknú prirovnávať k akejsi Petriho miske (Castronova 2006) ľudskej interakcie a sociálnych vzťahov, kde je možné na relatívne úzkom priestore sledovať komunitné správanie sa ľudí, ich povinnosti a očakávania, teda interakciu používateľov medzi sebou navzájom, ako i s virtuálnym prostredím
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– ako môžu používatelia využívať, vylepšovať, či obchádzať tvorcami zakomponované prvky hrateľnosti. Ako dodáva Espen Aarseth „tieto hry nie sú len budúcnosťou hrania, sú veľkými sociálnymi experimentmi, ktoré budú ovplyvňovať
a formovať budúcnosť ľudskej komunikácie“ (Aarseth 2004: 54).
Etnológia, resp. antropológia sú vedy, ktoré zhŕňajú vedomosti o ľudskej
kultúre, o nás, o človeku. Skúma kultúru, ľudské spoločenstvá a spoločnosti.
Zjednodušene možno povedať, že na počiatku sú otázky ako: „Kto sme?“, „Čo
robíme?“ a „Ako to robíme?“ Získavanie vedomostí o vývoji ľudského poznania,
či už vo všeobecnom alebo regionálnom význame, sú oblasti, s ktorými majú
tieto (a príbuzné) odbory dlhoročné skúsenosti. Napokon, ako si všíma i Jesper
Juul, seriózne stanovisko k skúmaniu hier, hrám a ich dôležitosti v spoločnosti
zaujali medzi prvými práve antropológovia. Ilustruje to korešpondenciou W. H.
Holmesa ohľadom práce amerického antropológa a spisovateľa Stewarta Culina,
ktorého najznámejším dielom sú Hry severoamerických indiánov. Holmes v roku
1903 napísal:
Populárny názor, že hry sú triviálne vo svojej prirodzenosti a bez mimoriadneho významu ako subjekt výskumu ustúpil, vďaka dobre vedeným štúdiám pána
Culina, adekvátnemu posúdeniu ich dôležitosti ako neoddeliteľnej súčasti ľudskej kultúry. (Juul 2001)
Preto, i keď veľmi opatrne, neostali bez povšimnutia týchto disciplín, ani digitálne virtuálne svety. Nakoniec mohli by sme nadsadením povedať: „terén ako
terén“. Obzvlášť keď ten hráčsky prekrýva reálne a virtuálne svety. Medzi antropologické práce môžeme napríklad, zaradiť jednu z prvých kníh, ktorá skúma virtuálnu kultúru tvorenú množstvom virtuálnych svetov a on-line hier.
V Comunities of Play autorka, Celia Pearce, sleduje – to čo ona nazýva „Uru diaspóra“ – teda presun on-line komunity do rôznych iných virtuálnych svetov
a on-line hier, po tom, čo bol ich vlastný svet zničený. Zameriava sa na špecifické virtuálne svety a hry, rovnako ako na vzťahy medzi virtuálnymi svetmi
a skutočným svetom. Pritom používa metodológiu etnografie ako metódu pre
skúmanie virtuálnych svetov a hier. K ďalším antropológom, venujúcim svoju
pozornosť i hrám, patrí Tom Boellstroﬀ. Vo svojom článku A Ludicrous Discipline? Ethnography and Game Studies rozoberá ako môže antropologický prístup významne prispieť k štúdiu hier. Boellstroﬀ sa rovnako venuje i výskumu
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virtuálnych svetov, čoho výsledkom je i jeho práca o Second Life (Boellstroﬀ
2008). Identite hráča a hráčstva, ktorá je dôležitá z hľadiska identifikácie subkultúr, sa zase venuje Adrienne Shaw v práci Do you Identifiy as Gamer? Gender,
Race, Sexuality and Gamer Identity. Štúdia sa venuje identite hráča, nie však
z pozície danej faktom hrania (teda nepredpokladá, že ten čo sa hrá, sa identifikuje ako hráč), ale, či sa takýto jednotlivec sám vidí ako hráč. Týchto niekoľko
vybraných prác nám ilustruje možnosti, ktoré nám poskytuje skúmanie virtuálnych svetov samotných, rovnako ako ich vzťahu k svetu reálnemu1.

Kultúry, subkultúry a digitálna kultúra
Termín a pojem kultúry sa zdá byť veľmi jasný a nespochybniteľný. V každodennom živote ho používame na mnohých miestach a pri mnohých príležitostiach, bez toho aby sme sa museli pozastaviť nad významom tohto pojmu.
V médiách a praxi sa často stretávame s pojmami a slovnými spojeniami ako
„internetová kultúra“ (3650/832 000)2, „youtube kultúra“ (0/28 300)3, „počítačová kultúra“ (630/129 000), „herná kultúra“ (113/335 000) a v konečnom
dôsledku i „digitálna kultúra“ (156/1 490 000). Pritom ak sa pozrieme na
množstvo vedeckých definícii kultúry, zdá sa skôr, že je pojmom takmer neuchopiteľným. Napríklad, v roku 1952, americkí antropológovia A. L. Kroeber
a C. Kluckhohn citovali 164 definícii kultúry, ku ktorým patrilo napríklad: „naučené správanie“, „myšlienky v mysli“, „logický konštrukt“, „štatistická fikcia“,
„psychický obranný mechanizmus“, novšie definície zase chápu kultúru ako
„abstrakciu od správania“ (Jokiletho 2005). V najzákladnejšej rovine sa však
môžeme držať všeobecných definícií, pretože v konečnom dôsledku sa kultúry

Pre práce venujúce sa všeobecne internetu ako prostrediu pre uplatnenie metód etnografického
výskumu pozri ďalej napríklad Olsson 2000, Hine 2003, Murthy 2008: 837–855 či Sade-Beck
2004.
1

Čísla označujú počet nájdených výrazov internetovým vyhľadávacím nástrojom. Ako relevantné
číslo bolo brané to, ktoré vyhľadávač zobrazil, avšak iba v prípade, že zobrazil relevantné výsledky
minimálne na prvých troch stranách. Napríklad, slovenské spojenie „youtube kultúra“ nenašlo žiaden relevantný záznam – väčšinou sa jednalo len o spojenia youtube s kultúrnym obsahom. Prvé
číslo označuje počet výrazov v slovenskom jazyku a druhé číslo v anglickom jazyku.
2

3

Pod článkom magazínu The New Yorker o tvorcovi hry Minecraft, napríklad jeden z komentujúcich použil spojenie „The YouTube Minecraft culture“ – pozri newyorker.com/online/blogs/elements/2013/04/the-minecraft-creator-markus-persson-faces-life-after-fame
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zakladajú na absolútne – sú výsledkom ľudskej činnosti a myslenia. Sú výtvorom človeka. Kultúra teda je celistvý systém významov, hodnôt a spoločenských noriem, ktorými sa riadia členovia danej spoločnosti, a ktoré sú predávané prostredníctvom socializácie ďalším generáciám (Murphy 2006). Ľudia
konajú na základe významov, ktoré prikladajú veciam a javom okolo nich, pričom tieto významy a symboly nie sú vlastnosťami týchto vecí a javov, ale sú
produktom sociálnej interakcie. Slovami Cliﬀorda Geertza „[…] človek je zviera
zavesené do pavučiny významov, ktoré si samo upriadlo […]“ (Geertz 2000: 14
–15). Kultúra je teda práve onou pavučinou a úlohou antropológie je vysvetliť
významy v nej obsiahnuté. Možno nie náhodou je ako sieť (web) často chápaný
i internet, ktorý sám je produktom obdobia nazývaným tiež často Informačný
vek4. Koncom šesťdesiatych rokov a začiatkom nasledujúcej dekády začínajú
čoraz viac prestupovať informačné technológie ľudskú spoločnosť. Pomaly sa
dostávajú do ich každodennej pozornosti a človek sa s nimi učí pracovať. Počítače a informačné technológie menia spôsob akým komunikujeme a ako vnímame svet, na čo poukázal už Marshall McLuhan vo svojom diele Ako rozumieť
médiám. Elektronická komunikácia mení spôsoby akými vnímame nielen svet
okolo nás, ale i samých seba (McLuhan 2000). Digitálny vek je časom kedy sa
spoločnosť pod náporom nových technológií mení. Formuje nové štruktúry
komunikácie, nové formy bytia a rozširovania, zdieľania a uchovávania informácií. Je postavená na sile informácie a prenikaní digitálnych technológií do
každodenného života človeka, ktorý je však súčasťou širšieho okruhu javov.
Počítače sú neoddeliteľnou súčasťou týchto procesov a hýbateľom zjednocujúcich globalizačných procesov. Kultúra digitálneho veku je potom kultúrou, ktorá je pretváraná a vzniká na základe zmien prinášaných digitálnymi technológiami. Najmä vznikom a všeobecným prístupom k World Wide Webu, teda
k internetu. World Wide Web bol širokej verejnosti predstavený v roku 1989,
internet bol dovtedy prístupný najmä vedeckým pracovníkom a americkej vláde, ktorá ho používala pre komunikáciu v rámci svojich inštitúcií. S príchodom
World Wide Webu sa však sieť otvára každému. Pripojiť sa mohol každý kto
vlastnil počítač, telefónnu linku a modem. Ľuďom sa tak otvoril prístup k informáciám rozosiatym v počítačoch po celom svete.

4

Pozri napríklad Alberts, D. S. – Papp, D. S. 1997.
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Otvoril sa im nový priestor pre kreativitu a komunikáciu na netušené vzdialenosti. Doslova mohli začať vznikať nové svety.
Ak dnes hovoríme o digitálnych hrách, hráčoch a ich potenciálnej (sub)kultúre, pohybujeme sa práve vo sfére digitálneho priestoru – a teda zmien, ktoré
so sebou prináša digitálny vek. Pojem subkultúry je rovnako ťažko uchopiteľný
ako pojem kultúry. Už zo samotného pojmu vyplýva, že sa bude nejako vymedzovať z hlavnej kultúry. Býva teda chápaný ako označenie čiastkovej kategórie vo vnútri širšej kultúry. Prípadne býva rovnako chápaný i vo význame kontrakultúr, teda stavajúci sa proti niektorým hodnotám dominantnej kultúry,
s ktorou je v konflikte (Hall – Jeﬀerson 1976). Subkultúry tak tradične reprezentujú alternatívne kultúry a praktiky voči dominantnej kultúre. Existujú
v rámci hlavnej kultúry, z ktorej často vychádzajú, ale sú výrazne menšie. Dick
Hebdige napísal, že subkultúry môžu byť vnímané ako negatívne vzhľadom na
ich povahu kritizovať dominantné spoločenské normy. Hebdige argumentoval,
že subkultúry združujú rovnako mysliace individuality, ktoré sa cítia byť odmietnuté spoločenskými normami, čo im umožňuje vytvoriť si vlastnú identitu (Hebdige 1979).
Otázkou, ktorá nám potom vyvstáva je: „Môžeme hovoriť o nejakej subkultúre hráčov digitálnych hier?“ respektíve: „Čo definuje videohernú kultúru?“ Čo je
kultúra hráčov digitálnych hier, sa pýta i Adrienne Shaw. Podľa nej je možné
definovať takúto kultúru na základe toho (a) kto hrá hry, (b) aké hrá hry
a (c) ako ich hrá (Shaw 2010). Ak však chceme definovať subkultúru, stačí nám
zamerať sa, v tomto konkrétnom prípade, len na dve základné otázky:
(1) „kto?“ a (2) „ako?“.

Hráči ako subkultúra
Jeden z možných pohľadov na potenciálnu subkultúru hráčov digitálnych hier
môže viesť cez teoretický rámec, ktorý zaviedol Gary Alan Fine, keď skúmal
subkultúry hráčov fantasy rolových hier. Fine tieto subkultúry zaraďuje pod
mestské voľnočasové subkultúry („urban leisure subculture“) (Fine 1983). Výber tohto teoretického rámca má jeden zásadný dôvod – história digitálnych
hier je často spájaná s históriu hobby. Historicky veľmi úzko prepojená a štruktúrovaná na podobnom princípe ako Fineova skupina hráčov fantasy role play
hier. S rozvojom technológii a internetu však nastáva výrazná zmena dotýka41

júca sa priestorových nárokov subkultúry. Fyzická podstata sa mení na virtuálnu, čo však (ako si ukážeme neskôr v tomto článku) nemusí nutne znamenať
zánik potenciálnej subkultúry.
Hra, a to nielen digitálna, je vo svojej podstate voľnočasová aktivita a zábava, tak ako mnohé iné formy populárnej kultúry (ako televízia, hudba či film).
Sú tvorené pre trávenie voľného času, uvoľnenie a zábavu. Ľudia sa hrajú dobrovoľne a dobrovoľne sa rozhodujú participovať na činnosti hrania. Hry sa
tak stávajú spoločným záujmom istej skupiny ľudí. Sú súčasťou voľnočasovej
subkultúry založenej na konzumovaní komerčných produktov vytvorenými
zábavným priemyslom. Digitálne hry rovnako patria do priestoru trávenia voľného času, konzumovania produktov zábavného priemyslu a pre zábavu. Jedinec pristupuje k hraniu digitálnej hry dobrovoľne. Avšak, aby sme takúto skupinu ľudí mohli považovať za subkultúru, nestačí len deklarovaný spoločný
záujem, spoločné aktivity a kultúra. Podľa Finea by takáto skupina mala spĺňať
tri nasledujúce podmienky: (a) musí existovať komunikačná sieť, cez ktorú sú
predávané informácie; (b) členovia skupiny sa musia identifikovať ako skupina
a zdieľajú spoločnú subkultúru a; (c) členovia sú takto identifikovaní mimo
vlastnej skupiny, čo sa odráža na zvýšenom vnímaní spoločných záujmov a solidarity medzi členmi skupiny (Fine 1983: 25–26).
Dôležitú úlohu pri existencii takejto subkultúry zohráva i ich ekonomická
významnosť – teda množstvo finančných prostriedkov, ktoré sa tvoria jednak
cez predaj hier, prípadne, ktoré vygenerujú sekundárne trhy. Takáto komodifikovaná subkultúra potom vytvára výraznú cirkuláciu prostriedkov, nielen pre
hlavný objekt záujmu hráčov – teda hry, ale i z ďalších produktov, ktoré sa môžu (a nemusia) stať identifikačným znakom spoločenstva.

Identita hráča
Prvý teoretický rámec nám teda určuje hráčov a ich subkultúru ako subkultúru
voľnočasovú. Pričom najproblematickejší sa nám bude javiť druhý bod z Fineových podmienok pre subkultúry, teda že členovia skupiny sa musia identifikovať ako skupina – teda musia sa prihlásiť k členstvu v takejto skupine. Ona
jednoduchá otázka – „Považuješ sa za hráča?“, ktorá často zanecháva rozporuplné odpovede, ktorých dôvody ležia v rôznom vnímaní seba identifikácie sa ako
hráča. Kto je hráč (teda kto hrá hry)?
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Hráč je ten, kto hrá hry. Bez ohľadu na intenzívnosť hrania, spôsob a druh hry.
Hráč digitálnych hier je každý čo niekedy hral aspoň jednu hru. To ho však, ako
sme si už naznačili, automaticky nerobí členom subkultúry. Akt hrania tak nie
je participáciou na hráčskej subkultúre.
Druhou otázkou, ktorá by nám mala pomôcť identifikovať potenciálnu subkultúru hráčov je – ako sme si už skôr naznačili – ako hrá hry. Respektíve ako
hlboko sa venuje hernej tematike a hrám samotným.
Na základe takto položených otázok by sme hráčov mohli rozdeliť na dve
veľké skupiny – (1) tých čo hry konzumujú a (2) tých, čo na hrách participujú.
Pričom, i keď participácia naznačuje aktivitu, môže hráč participovať na hernej
kultúre i pasívne – jej vnímaním, ale netvorením žiadneho obsahu. Tieto ďalej
môžeme rozdeliť na štyri základné všeobecné skupiny, v ktorých môžeme hľadať príslušnosť k potenciálnej subkultúre hráčov digitálnych hier. Keďže by sa
hráč mal identifikovať so skupinou, je nasledujúca typológia založená na spôsoboch akým jedinec môže vnímať hry, ako ich „konzumuje“ a akú im venuje
pozornosť. Pričom primárne nezáleží na čase, ktorý s hrami trávi, ale na sume
znalostí, ktoré o subjekte hier má.
Core – Do tohto teoretického vzorca zapadá typ hráča, ktorý má intenzívny
záujem o subjekt hier. Je špecificky zameraný na jeden herný druh, či konkrétnu hru. Intenzita jeho záujmu sa pritom môže opierať o hernú špecifikáciu (zameranie na jednu konkrétnu hru) alebo na dĺžku a spôsob hrania hier. O svojom subjekte má vždy veľmi presný prehľad a obsiahle množstvo informácií.
Nadšenec – Hráč v tejto skupine prejavuje všeobecný záujem o subjekt hier,
má prehľad o množstve herných druhov, titulov, sleduje dianie okolo hier a ich
vývoja.
Casual – Prejavuje sa minimálnym záujmom o dianie okolo hier, prípadne
žiadnym – hrá jeden, dva typy hier (či len titulov), často hraním trávi voľný
čas, prevažne s mobilnými aplikáciami, občas tituly z nezávislej scény, avšak
príliš ho nezaujíma ostatné dianie.
Konzument – Trávi s hrami voľný čas, na špecifických platformách (sociálne
siete, mobilné hranie a pod.), ale už ho nezaujíma kto, čo, prečo hru vytvoril.
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Hra je pre tento typ konzumným produktom, ktorý si vyberá spolu s inými
produktmi na poličke v supermarkete.
Konzument

Core

Casual
Nadšenec
Obrázok 1: Typológia hráčov na základe spôsobu akým venuje
pozornosť hrám, ako ich konzumuje a ich prelínanie.

Pričom je brané na zreteľ, že jednotlivé skupiny nemusia existovať v čistej podobe a v skutočnosti sa navzájom prelínajú (Obrázok 1). Ak by sme chceli na
základe tohto rozdelenia identifikovať potenciálne miesto výskytu subkultúry
hráčov digitálnych hier, najväčšia pravdepodobnosť bude pri prieniku core,
nadšenec a čiastočne casual. Avšak i keď budú potenciálny respondenti spĺňať
požiadavky na zaradenie ku niektorému typu, ešte to neznamená, že sa identifikujú ako členovia subkultúry hráčov – teda budú samých seba považovať za
členov takejto skupiny. V tomto prípade nám však nejde o nejakú fluidnú, virtuálnu identitu, kedy fyzické ja prijíma rolu symbolu a stáva sa akýmsi virtuálnym ja. Teda existujúce za hranicou fyzického sveta, vo svete kde je identita
sebadefinovaná a nie určovaná (Bauman 1997: 71). Hráči môžu vo virtuálnych
svetoch prijímať vlastné identity, avšak tá hráčska sa bude prejavovať aj vo
vzťahu navonok – v reálnom svete. A to i napriek faktu, že miestom potenciálnej hráčskej subkultúry bude virtuálne. Ako poznamenáva i Adrienne Shaw,
byť hráčom, hrať sa videohry nesie v súčasnej spoločnosti so sebou stigmu
a pocit viny, čo často bráni k vytvoreniu hráčskej identity. Identifikovať sa ako
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člen určitej skupiny ovplyvňuje vzťahy s ostatnými členmi spoločnosti (Shaw
2012: 38). Z tohto pohľadu majú hry nižšiu dôležitosť ako ostatné identity človeka – teda hráča. Čo svojim spôsobom odráža i odpoveď informátorky na
otázku, prečo hrá hráč počítačové hry. V odpovedi ktorej sa nám vynára onen
negatívny hráčsky obraz.
Je to oddych. Vnoríš sa do príbehu a neriešiš problémy zrazu. Môžeš byť elf,
strieľať z luku, jazdiť na tchorovi, proste iný svet. Aj keď poznám prípady, že ľudia tým hrám načisto prepadli, takzvaní no liferi.
Tzv. no lifera potom sama opisuje ako:
Cítia sa tak zle v skutočnom živote, že sa úplne presúvajú do hier, ako závisláci.
Nemusia sa hýbať, jesť, spať, nepotrebujú sa rozprávať s ľuďmi, proste sedia
v zatemnenej izbe, okolo nich neporiadok a mastia, nič viac ich nezaujíma. Ako
sú neskutočne dobrí v tom hraní, ale to je asi tak všetko. (Kosmálová 2012)
Niektorí respondenti viažu svoju identitu hráča na čas strávený hrami. Dokonca i keď som položil otázku náhodne osloveným obyvateľom internátu (muži,
22 – 24 rokov, vysokoškolský študenti), odpoveď bola takmer totožná a dala
by sa zhrnúť ako: hráč je niekto, kto venuje veľa svojho voľného času hraniu
digitálnych hier. Čo potvrdzuje ďalší z opýtaných, 20 ročný študent managementu, ktorý sa istý čas za hráča považoval:
Nepovažujem sa už za hráča. Považoval som sa za neho približne do 15 rokov,
potom som hranie hier obmedzil. Nemám na ne vhodný počítač, a ani čas, keďže
chodím do práce. Ani neviem, či by som ich hrával, pokiaľ by som tieto veci mal.
Pretože moderné hry ma už nebavia. (Roháček 2012)
Ďalšie výpovede tento trend rovnako naznačujú. Autorka spovedala štyroch
informátorov – dvoch mužov a dve ženy.
Prvý z informátorov (25 rokov) hráva sa od 9 rokov a podľa svojich slov hráva
hry 2 až 4 hodiny každý deň. Druhý z informátorov (30) sa hráva „zhruba od 8
rokov“, rovnako každý deň 1 až 8 hodín. V čase rozhovoru sa prvý respondent
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hral hry EVE On-line a StarCraft, druhý respondent The Elder Scrolls V: Skyrim
a rovnako EVE On-line.
Prvá z dvoch opýtaných žien (21) sa hrávala ako sama hovorí: „Nespomínam si
presne, ale asi od tých 9 rokov.“ Hry nehrá často, tak raz za mesiac. Druhá informátorka (22) hráva hry od 10 rokov a približne raz za týždeň. Prvá informátorka hrala v čase rozhovoru The Sims a Diablo (bez uvedenia konkrétneho
dielu) a druhá informátorka hru The Sims.
Na otázku či sa považujú za hráča odpovedal kladne jedine druhý informátor.
(Kubíková 2012)

Stopy subkultúry hráčov v dnešnom svete
Hráčska identita pritom je len jedným z faktorov, ktoré by sa mali podieľať na
konštruovaní hráčskej subkultúry. Pritom je to však jeden z najproblematickejších faktorov, vďaka už spomínaným negatívnym konotáciám, ktoré sa
s hráčstvom a hraním spájajú. Identita patrí medzi jednu z kultúrnych logík,
na základe ktorých identifikujeme subkultúry. Ken Gelder opisuje šesť kultúrnych logík, na základe ktorých môžeme určiť subkultúry.
Jednou zo základných kultúrnych logík a spôsobov ako identifikovať subkultúry je teritorialita miesta (1). Subkultúry existujú mimo vlastníctvo, skôr
si teritorializujú miesta, než ich vlastnia. Je to spôsob, akým vyjadrujú príslušnosť a uplatňujú nároky na nejaké miesto (Gelder 2007: 3). Ak teda budeme
naďalej hovoriť o subkultúre hráčov, musíme si vymedziť miesto, ktoré si táto
subkultúra nárokuje a prostredie, v ktorom sa tvorí jej identita.
Ak sa vrátime do nedávnej minulosti digitálnych hier, môžeme skonštatovať, že fungovala na podobnom princípe ako Fineova mestská voľnočasová
subkultúra, keďže bola neodbytne spojená so vzájomným kontaktom jednotlivých členov takejto skupiny – ostatne ako potvrdzujú mnohé spomienkové
rozprávania, či listy čitateľov v dobových magazínoch. Záujmové kluby5, krúžky, automatové herne, tvorili spoločenstvo kamarátov zdieľajúcich spoloč5

Ako jeden z príkladov histórie nám tu môže slúžiť klub záujemcov o modelové železnice, známy
pod názvom Tech Model Railroad Club, ktorý je úzko spojený so vznikom hry SpaceWar a rovnako je
spájaný s tzv. hacker culture. Pozri: Kent 2001 a Levy 1984.
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ných priestor ulice, predmestia, či štvrte navzájom si vymieňajúc skúsenosti
z herných svetov, či venujúcich sa pridruženej činnosti. Pre vonkajšieho pozorovateľa sú potom jasne identifikovateľné minimálne spôsobom reči a využívaním špecifických výrazov. Opäť sa nám však vynára otázka, či by títo ľudia
identifikovali samých seba ako hráčov digitálnych hier.
Nepamätám si to presne, ale k môjmu prvému stretu s videohrami došlo pravdepodobne vďaka arkádovým automatom alebo „tetrisu do vrecka“. S kamarátmi sme chodili do herne. Tam sme hrali z plošinoviek napríklad populárneho
Jazz Jackrabbita, zo strieľačiek Duke Nukem 3D, zo stratégií Command & Conquer a iné. (Malíková 2012)
Pre mňa veľmi zaujímavým bol (a stále zostáva) spôsob šírenia spomenutých
počítačových „zábavok“. Vtedy som nič nevedel o PC sieťach (aj keď už vtedy
mohol niekto mať). Všetko išlo z ruky do ruky. Malo to svoju atmosféru. Chodili
sme si požičiavať hry ku kamarátom, kamarátom ich kamarátov atď. Vytvárali
sme siete, v ktorých prenosovým kanálom šíriacim informácie a údaje boli nohy
vlastníka počítača (ešte nie kábel ani bezdrôtový signál). Keďže som vyrastal
na sídlisku, tak táto výmena nepredstavovala až taký veľký problém. Boli sme
približne v rovnakom veku, mali sme podobné ciele (hrať sa) a bolo nás v podstate dosť na to, aby sme si hry mohli vymieňať. Takto sa počet tzv. počítačových kamarátov rozrastal. Poznali sme okruh tých, ktorí vlastnili počítače
a k nim sme chodili po „PC osvetu“. Požičiavali sme si diskety (ja sa pamätám už
len na 3,5 palcové, tie staršie ma akosi obišli) a CD disky.
Koncom 90. rokov sa u nás v meste (Ružomberku) začali otvárať aj prvé PC herne. Táto vlna neobišlo ani naše sídlisko. Jedna z takýchto prvých herní bola
v „klubovni“ jedného z panelákov. Bola to vlastne miestnosť v suteréne paneláku. Druhou herňou bola, síce až o niekoľko rokov neskôr, herňa vytvorená
v priestoroch základnej školy. Hrať som sa v týchto herniach nebol síce ani raz,
ale niekoľko krát som sa v nich bol pozrieť. Hracie osadenstvo výhradne mužské
(skôr chlapčenské), pohodlné sedačky, slúchadlá a prítmie. (Pukaj 2012)
S rozvojom internetu však priestorová nutnosť kontaktu zaniká. Úzky osobný
priestor sa rozširuje a zároveň prestáva fyzicky existovať. Internet nie je niečo,
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čo sa dá na prvý pohľad teritorializovať. Hlavne a predovšetkým, nie je miestom v tradičnom zmysle tohto slova. Avšak neprestáva byť svetom. A ako každý svet, komunikuje s ostatnými svetmi, vlastní obrazy ostatných, aj keby len
vymyslené, obrazy, ktoré môžu byť oklieštené, deformované, prekrútené a niekedy prepracované. Svet stojaci mimo fyzický priestor, ktorý však je priestorom preberajúcim niektoré pravidlá fyzického sveta, avšak zároveň hyperbolizujúci našu vlastnú realitu. Ako ďalej dodáva Marc Augé, myšlienka sveta sa
odvoláva vždy na myšlienku jedinečnosti a relatívnej autonómie, na zrejmosti
rozlišujúcich rysov (Augé 1999: 91). Svet je pojem, ktorý sa používa aj na označovanie spoločenstiev, ktoré sa podieľajú na nejakej činnosti a mimo to zdieľajú niektoré znaky, vzťahy a hodnoty. Preto môžeme hovoriť o svete hier, či svete internetu. Hráči spolu zdieľajú činnosť, ktorou je hranie hier, rovnako však
môžu (ale tiež nemusia) zdieľať deklarované znaky príslušnosti k hrám, vzťahy
vo vnútri hier i mimo nich a špecifické hodnoty dotýkajúce sa spôsobu hrania,
preferencií herných druhov, či ďalších nemateriálnych alebo materiálnych
hodnôt.
Internet je však v tomto ponímaní nie-priestorom, alebo v koncepte
Augého nie-miestom, do tej miery, pokiaľ budeme naň hľadieť z pohľadu nezainteresovaného jedinca. Binárna opozícia miesto/nie-miesto označuje, v tomto
chápaní, ako reálne priestory, tak vzťah, ktorý k nim majú ich užívatelia. Internet je reálny priestor, do tej miery, do ktorej si túto reálnosť pripúšťajú jeho
užívatelia. Je nemateriálny, avšak reálny. Miesto je podľa Augého identické,
teda istý počet jedincov sa tu môže identifikovať a pomocou neho definovať
a vzťahové – tí čo tu žijú, tu môžu nachádzať rôzne stopy toho, čo sa tu stalo
predtým, znaky pôvodu a súvislostí. Miesto osobného blogu je priestorom,
ktorý zanecháva výrazné stopy jedinca, jeho záujmov, jeho vnímania svetov
a zmeny, ktoré v tomto ohľade v čase podstúpil – reprezentuje a rovnako
i symbolizuje. Miesto je taktiež symbolické, v zmysle symbolu vytvárajúceho
vzťah komplementarity medzi dvoma bytosťami alebo dvoma skutočnosťami.
Symbolizuje vzťah každého z držiteľov k sebe samému, k iným držiteľom
a k ich spoločnej histórii (Augé 1999). Priestor, kde nie je symbolizovaná ani
identita, ani vzťah, ani história je nie-miesto. Toto označenie sa dá použiť rovnako na presný empirický priestor alebo na predstavu, ktorú o tomto priestore
majú tí, čo sa v ňom vyskytujú. Čo je miestom pre niektorých ľudí, môže byť
nie-miestom pre iných a naopak. Nie-miesta sú v empirickom zmysle priestory
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dopravy, spotreby a komunikácie. Internet môžeme chápať ako veľký komunikačný uzol, s ktorý sa na povrchu javí ako nie-miesto. Avšak internet nie je
v tomto zmysle jeden svet – je zhlukom svetov vzájomne prepletených, komunikujúcich, ignorujúcich a ovplyvňujúcich sa. Je prenesením a hyperbolizovaným prejavom plurality svetov. Svetov, ktoré môžu byť uchopené, zosobnené
a teritorializované určitou skupinou ľudí. Virtuálny priestor rovnako vytvára
vzťah k svojim „obyvateľom“ a jeho obyvatelia k nemu. Je menený a transformovaný používateľmi a postupne začína byť považovaný za vlastný. Virtuálne
nie-miesto, ktorým zo svojej povahy virtuálne svety6 sú, sa tak postupne mení na miesto so špecifickou históriou a jeho obyvateľmi, pre ktorých sa stáva
miestom. Naopak, pre náhodného návštevníka ostáva takýto priestor neutrálnym nie-miestom.
(1) Potenciálna subkultúra hráčov tak na internete nachádza množstvo priestorov, miest, ktoré môže obsiahnuť a klásť si na ne nároky. Miest, cez ktoré
môžu vyjadriť svoju identitu a postoje ako členovia skupiny zdieľajúci spoločnú subkultúru. Zároveň však slúži i ako spoločná komunikačná sieť a členovia
takýchto miest môžu byť zároveň ľahko identifikovateľní mimo vlastnej skupiny – pokiaľ sa tak rozhodnú vystupovať v „iných svetoch“ – opäť však za predpokladu, že sú plne stotožnení so svojou hráčskou identitou a nemenia ju
v iných priestoroch za inú.
(2) Ďalšou z kultúrnych logík, cez ktoré sú vnímané subkultúry je tá, že sú často chápané a hodnotené negatívne vo vzťahu k práci. Mnoho subkultúr môže
byť považovaných za nepracujúce (neaktívne, neproduktívne alebo voľnočasové, hľadajúce potešenie, hedonistické, sebastredné), prípadne je ich vzťah
k práci chápaný ako parazitický, alebo ako alternatívny zrkadlový obraz k „skutočnej práci“ (Gelder 2007: 3). Hry a hranie digitálnych hier je veľmi často považované „nehráčmi“ za niečo čo je stratou času, niečo čo nevedie k žiadnej
produktívnej činnosti a nemá preto zmysel sa tým zapodievať. Z podstaty hry
ako takej to ani inak nejde, ostatne ako tvrdí aj Roger Caillois, hra je činnosť
neproduktívna – teda opozitná k práci (Caillois 1998).
6

Virtuálne svety v celej šírke významu tohto slova – čiže nielen svety on-line digitálnych hier, ale i
rôzne dvoj a trojrozmerné reprezentácie užívateľského rozhrania, ktoré umožňujú komunikáciu
medzi ľuďmi (napríklad: internetové fóra, Second Life apod.).
49

(3) Subkultúry sú chápané ambivalentne vo vzťahu k triede. Patrí k ďalším faktorom, ktoré môžeme pripísať i potenciálnej subkultúre hráčov. Minimálne
v nej nedokážeme pozorovať triedne rozdiely, či príslušnosť k triede. Spoločenstvo hráčov sa – v súčasných, virtuálnych svetoch – navonok javí ako homogénny celok. Avšak to neznamená, že vo vnútri nemá svoju vlastnú štruktúru a vnímanie rozdielneho postavenia niektorých členov spoločenstva
– v rámci vlastnej subkultúry.
(4) Ak sme pred chvíľou hovorili o priestore hrania a stretávania sa hráčov, ako
sa postupom času menil, až čím ďalej naberá formu najmä virtuálneho priestoru, s tým súvisí i ďalšia z kultúrnych logík subkultúr. Subkultúry často vznikajú mimo domácu sféru, preč od domova a rodiny. Vytvárajú si pocit vlastného
miesta, vlastnej spolupatričnosti a iného, nového domova. Digitálne hry, naproti tomu, sú vo svojej podstate veľmi domáckou záležitosťou. Naproti tomu,
kultúra digitálnych hier je viditeľná a prítomná v mieste domova, keďže sa objavuje uprostred rodinných priestorov, obývačiek, v lepšom prípade v detských
izbách (Jenkins 2000). Hry a ich kultúra sú tak prítomné priamo pred očami
rodičov, či blízkych hráčov a ostávajú tak striktne ohraničení reálnym svetom
domova a rodiny. Avšak rovnako ako v prípade miesta, teritória subkultúr, môžeme sa obrátiť na vznikajúce a existujúce virtuálne svety. Ako sme si už naznačili, je to miesto, ktoré je v súčasnosti hráčskej kultúre vlastné. Je to únik
z reálneho sveta, teda od rodiny, domova, do sveta virtuálneho, kde vlastná rodina ani domov nemajú svoje miesto. Priestor, v ktorom si hráčska kultúra vytvára svoje vlastne vzťahy.
(5) Subkultúry sa snažia odlíšiť štýlom, obliekaním, spôsobom konzumu, či
vyjadrovaním – tvorením vlastných symbolov, prípadne používaním vlastného
jazyka, či argotu, ktoré kontrastujú s obmedzeniami a pravidlami viažucimi sa
na dominantnú kultúru. Jazyk je hlavným médiom, prostredníctvom ktorého
sebe navzájom i nasledujúcim generáciám predávame správy, otázky, znalosti
a hodnoty (Murphy 2006). Kým existenciu hráčskeho štýlu, či spôsobu obliekania je možné ľahko spochybniť, jazyk, ktorý vzniká a existuje v hráčskej kultúre je ľahko vysledovateľný. Julie Coleman vo svojej štúdii A History of Cant
and Slang Dictionaries kladie dôraz na rozdiel medzi tým, čo nazýva „jazykovými značkami“ (language labels) (Gelder 2007: 14). Rozlišuje medzi štandard50

ným jazykom – teda kodifikovanou formou, ktorá je všeobecne zrozumiteľná
a zdieľaná. Svojou formou, slovníkom, gramatikou alebo syntaxou neindikuje
regionálny pôvod, či spoločenský status jeho používateľa. Žargón je používaný
v rôznych profesijných skupinách a/alebo tými so záujmom v technických vedách. Slang využíva uzavretá skupina ľudí, často spojená spoločným záujmom,
ktorý je mimo práce alebo profesie, a je teda aspoň potenciálne subkultúrny.
Používatelia často používajú tento typ špecifického vyjadrovania sa, resp. slovníka výhradne vo vlastnej skupine a len málokedy v prítomnosti iných – teda
„nehráča“. V prípade digitálnych hier sa často jedná o slová, ktoré boli prevzaté z anglického jazyka a vytvárajú tak špecifické prostredie, ktorému často rozumie len ten, kto sa o hry zaujíma. Nejedná sa teda len o špecifickú internetovú reč, či leetspeak7 (založená na anglickom jazyku), ale i slová, ktoré prešli
do bežného slovníka hráčov digitálnych hier. V prípade slovenského jazyka
môžeme ako príklad uviesť označovanie špecifických žánrov – adventúra, erpegéčko, skákačka, či niektoré slovné spojenia, medzi inými napríklad drviť/drtiť
hry.
(6) Moderné subkultúry stoja v opozícii voči banalitám masových kultúrnych
foriem. Subkultúrne identity sú naklonené proti tlaku konformizmu masovej
spoločnosti a masifikácie. Digitálne hry sa stávajú súčasťou masovej kultúry,
avšak ako podotýka Richard Kahn, internet a sieťová komunikácia môžu slúžiť
ako základný kameň existencie nových subkultúr (Kahn – Kellner 2003). Internet vytvára prostredie, ktoré podporuje pokusy o prístup k informáciám,
ktoré však existujú mimo kontrolu dominantnej mediálnej kultúry. Zároveň je
však prostredím relatívne voľným, kde i predstavitelia hráčskej kultúry sa mô-

Leetspeak, tiež aj leet (1337 5p34k), je spôsob zapisovania slov, ktorý je založený na nahradzovaní písmen číslami alebo inými znakmi. Ranné prvky slangu leetu a rovnako i podobné kultúrne
postoje jeho užívateľov možno vysledovať do obdobia medzi rokmi 1970 a 1980 v ére rozkvetu tzv.
phone phreak subkultúry. V tomto období sa jednotlivci alebo neformálne skupiny snažili využívať
a objavovať americký verejný telefónny systém. Často ho využívajúci na ilegálne diaľkové hovory.
Tí najšikovnejší ve phone phreak subkultúre získali uznanie a postavenie, čo im prinieslo akýsi vodcovský status. Príchodom bulletin board systémov (BBS) získala phone phreak kultúra prístup k písomnému médiu. Avšak v tejto dobe a podobe bola on-line komunikácia často veľmi pomalá,
a preto používatelia začali skracovať slová alebo i celé frázy, aby bola ich komunikácia čo najefektívnejšia (Mitchell 2005). Leet tak bol adaptovaný skupinami používateľov počítačov a neskôr
i hráčmi počítačových hier. Edwin Kee (2002) napríklad vo svojom článku tvrdí, že leet speak je
dnes primárne spojeným s hráčmi.
7
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žu slobodne vyjadrovať a pristupovať k informáciám (uverejňovať takéto informácie a zdieľať ich), ktoré nie sú vlastné dominantnej mediálnej kultúre.

Herné subkultúry?
Ako vyplýva z vyššie uvedeného, určenie hernej subkultúry nie je jednoznačné.
Avšak stále nás vracia k existencii prostriedkov, ktoré nám prináša digitálny
vek. Nestála postmoderná doba a spôsob akým komunikujeme, mení zároveň
i spôsob akým vnímame samých seba a teda i svoju kultúru. Z množstva pozorovaní a rozhovorov vyplýva, že sú tu javy, ktoré naznačujú existenciu špecifických kultúrnych prvkov patriacich k hraniu digitálnych hier ako voľnočasovej
aktivity. Keď subkultúry vznikajú okolo hudobných štýlov, a teda hudby, čo
bráni, aby sme takto nevnímali aj kultúrne prejavy patriace k digitálnym
hrám? Kultúra hráčov má svoje systémy významov, hodnoty a normy, ktorými
sa jej členovia riadia. Svoje kreatívne pôsobenie, presahujúce vlastné médium
a adoptované masovými médiami a spotrebou8.
Zaujímavý moment nastal, keď mi jeden z mojich informátorov položil
otázku: „A nie je to byť ako filmový fanúšik?“ Tento postreh ma však opäť vrátil
k (vtedy ešte rozpracovanej) schéme, do ktorej sa pokojne vojde aj filmový fanúšik. Ak samozrejme bude zdieľať aj ďalšie prvky, ktoré tvoria subkultúru.
Posledná otázka, ktorá sa hráčov digitálnych hier a ich kultúry týka – môžeme skutočne hovoriť o jednej subkultúre alebo ich je viac, so spoločným objektom záujmu a to digitálnymi hrami? Prípadne, nie sú hry len jedným zo
záujmov subkultúry tzv. geekov? Alebo môžeme túto geek culture9 považovať za
onú premenu subkultúrnych prvkov na produkty masového trhu. Dick Hebdige
charakterizoval dve formy prieniku informácií o subkultúrach do mainstreamu: (a) prechod subkultúrnych znakov (hudba, odev atď.) do masovo produkovaných predmetov – komoditná forma a (b) označovanie a redefinovanie dominantnými skupinami (polícia, média, súdnictvo) – politická forma (Hebdige

Čoho príkladom môže byť aj internetový mém, ktorý vzišiel z frázy znejúcej v hre The Elder
Scrolls V: Skyrim, známy ako „šíp v kolene“. Tak ako väčšina internetových mémov, jeho dĺžka pôsobenia je pomerne krátkodobá, avšak s dlhodobým dopadom. V tomto konkrétnom prípade sa
(s pomerne dlhým odstupom od nástupu a vrcholu šírenia mému) referencia objavuje v americkom seriáli NCIS.
8

9

Internetový vyhľadávač zaznamenal 1 730 000 výsledkov na hľadaný výraz „geek culture“.
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1979: 94). Mainstream premieňa prvky takejto subkultúry na módne trendy,
ktoré ďalej predáva (byť geek je moderné). Avšak tie nie sú odmietané subkultúrami, ale postupne sú viac prijímané širšou populáciou. Ak niekto nosí tričko
s logom Atari, ešte neznamená, že musí vedieť, čo presne na tričku má – a teda, že je potenciálnym členom subkultúry. Podobné tričká dnes kúpite v každom väčšom obchodnom dome, nehovoriac o ďalších komoditách a spotrebnom tovare, ktoré prijímajú znaky a prvky toľko typické pre digitálne hry.

Skúmanie svetov on-line i off-line
Svet digitálnych hier a hráčov je interakciou reálneho a virtuálneho. Byť hráčom, hrať digitálne hry často nepatrí medzi prioritné identity. Skepticky by
sme mohli tvrdiť, že tam kde neexistuje sebaidentifikácia, neexistuje ani subkultúra. Herné subkultúry vychádzajú z dlhej tradície voľnočasových aktivít
a hobby hier. V tomto prostredí sa nielen tvorila história digitálnych hier, ale
vzišlo z neho i množstvo tvorcov týchto hier. Vo svojich ranných začiatkoch,
a na našom území i počas celých 90. rokov, boli digitálne hry prostriedkom,
ktorý spájal ľudí a vytváral reálne záujmové komunity. To sa z rozšírením internetu a príchodom World Wide Webu rapídne mení. Digitálne hry sú na prvý
pohľad nehmatateľné, skladajúce sa z jedničiek a núl – teda prispôsobené tomu, aby sa dokázali šíriť a slúžili na trávenie voľného času v digitálnej ére.
Reálne ustupuje virtuálnemu, avšak keďže človek je v reálnom svete (ešte stále) zakotvený svojou prirodzenosťou, je svet digitálnych hier, virtuálnych svetov komunikáciou medzi oboma navzájom na seba pôsobiacimi realitami.
Etnológia a jej metódy majú široké pole možností ako skúmať obe reality
a ich vzájomnú interakciu. Skúmať hry a hráčov, tak ako skúma ostatné kultúry – minulosť i súčasnosť. (a) Zúčastneným pozorovaním, teda v tradičnom
zmysle spôsobe výskumu kedy výskumník žije medzi ľuďmi, ktorých sleduje.
Účastní sa ich spoločenského života, pozoruje čo sa pred ním odohráva a pýta
sa na veci, ktorým nerozumie. (b) Rozhovormi s informátormi sa môžeme dozvedieť mnoho o vnímaní hier, dokonca i hráčov samotných. O prieniku digitálnych hier do povedomia ľudí a do širšej kultúry. (c) Využívaním tzv. ďalších
informačných zdrojov, ktoré nám ponúka digitálny vek – či už sú to internetové diskusné skupiny, fóra, prípadne hráčske denníky, blogy apod. Alebo i špecializované časopisy a v nich obzvlášť listy od čitateľov.
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Z pohledu nezaujatého i (koneckonců) zainteresovaného člověka se můžu jevit
jako totální blázen, který nezná lepší způsob, jak vyplnit svůj čas a své finance
nedokáže investovat vhodněji. Ano, v jisté rovině s tím souhlasím, do hrobu si
to všechno asi těžko vezmu (Kdo by tak velkou díru asi kopal?). Potomci, pokud
nebudou mít k mým zemským statkům žádný vztah, se budou snažit co nejvíce
z toho vytřískat, nejsem naivní, v horším případě všechno skončí na smeťáku.
Když si člověk ale nemůže pomoci, asi by to neměl moc přemáhat. Tedy pokud
tím něčím nejsou pedofilní sklony nebo jiná sexuální deviace.10
Na záver by som sa ešte raz vrátil k citovanej Murphyho definícii kultúry
a krátkej úvahe v jej nadväznosti. „Kultúra je celistvý systém významov, hodnôt
a spoločenských noriem, ktorými sa riadia členovia danej spoločnosti, a ktoré sú predávané prostredníctvom socializácie ďalším generáciám.“ V rozhovoroch s informátormi a často i v ďalších informačných zdrojoch sa objavuje moment, ktorý
by sme mohli nazvať „predávaním hier nasledujúcim generáciám“. To sa však
deje mimo pôsobenia tzv. subkultúry – javí sa to ako prirodzený proces. Ako
predávanie hračiek mladšiemu súrodencovi. V našom kultúrnom okruhu existuje istá suma hier, ktorá existovala predinštalovaná skoro na každom počítači
vo vtedajšej Česko-Slovenskej republike. Na týchto hrách vyrástli minimálne
dve generácie hráčov. Avšak práve z rozhovorov často vyplýva, že to nebudú
dve, ale možno i viac generácií. Zdá sa, že rovnako i digitálne hry (a herné zariadenia) prechádzajú podobným predávaním (dedením) ako to môžeme sledovať u klasických hračiek – zo staršej generácie na mladšiu.
Moja prvá skúsenosť s hrou bola hra Tenis a Ping-pong. Túto konzolu dedko pripojil na starý televízor a ešte ako malé deti sme sa to hrávali aj so sesternicami.
Podstatou hry bolo odrážanie loptičky medzi sebou pomocou dvoch „joystickov“.
Túto konzolu sme ako deti veľmi obľubovali a bol to taký malý výdobytok pre
nás, keďže iné deti túto hru nepoznali a nebola ani predajná v ČSR. Konzola bola zakúpená v Maďarsku v 80. rokoch.

10

Spoveď zberateľa hier a starých herných zariadení – užívateľ ViRus: Cesta do hlubin třicátníkovy duše (poznamenané herním průmyslem). Dostupné na internete: databaze-her.cz/blog/cestado-hlubin-tricatnikovi-duse-poznamenane-hernim-prumyslem
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Druhou spomienkou čo sa týka hier bol počítač darovaný od mojej krstnej mamy, ktorý som dostala na 6. narodeniny. Hry, ktoré som hrala na tomto PC boli:
Aladin, Prince, šach, Donaldove dobrodružstvá, Kniha džungle, Chinese Checker. Tieto hry boli uložené ešte na disketách.
Ďalšia spomienka, ktorá sa mi vynára je hra na maminom mobile a to Padajúce
krabice. Táto hra bola na spôsob Tetris. Tetris sme hrávali tiež, s mojimi sesternicami, ktoré mali túto konzolu. (Kováčová 2012)
Takto predávané formujú povedomie o hrách v ďalších generáciách, pričom sa
uchovávajú v pamäti tých, ktorí ich nezažili v dobe svojej najvyššej popularity.
Čo úzko súvisí i so spôsobmi akým hry prenikali do našej kultúry. K čomu nás
opäť ponúkajú rozhovory s informátormi spomínajúcimi na časy prelomu 80.
a 90. rokov, kedy bola do podnikov zavádzaná výpočtová technika. Z výpovedí
sa zdá, že často to boli práve rodičia, ktorí priniesli (a oboznámili) svojich potomkov s digitálnymi hrami, s ktorými prišli takto do styku.
K počítačovým hrám som sa dostala v práci, keď sme z ručne pripravovaných
podkladov prechádzali na počítače. A tam bol jeden veľký počítač, čo bola skoro
jedna veľká miestnosť a my sme mali vo vedľajšej miestnosti nejaké monitory.
A vtedy v tom výpočtovom stredisku, myslím, že to bolo v roku osemdesiatom
ôsmom, zakúpili pár osobných počítačov a v nich boli hry. Videla som teda, že tí
výskumní pracovníci sa hrali tú hru. (Skupeňová 2012)
– Informátorka, 50 rokov, pracuje v oblasti bankovníctva
Digitálne hry nám ponúkajú množstvo obzorov akým skúmať ich kultúru, nielen tú formujúcu sa okolo virtuálnych, on-line svetov, ale i tu reálnu, spätne
formovanú digitálnymi technológiami (a medzi nimi i hrami). Slovami Toma
Boellstroﬀa, informačný vek sa pod naším nosom stal vekom herným. Hranie
a poňatie hry sa stáva metaforou pre celý rad ľudských sociálnych vzťahov,
s potenciálom pre novú slobodu, novú kreativitu, rovnako ako aj nový útlak
a nerovnosť. Antropologické prístupy môžu významne prispieť k štúdiu hier.
Sú uspôsobené tomu, aby dokázali reagovať na neočakávané, konjunkturálne
a predovšetkým rýchlo sa meniace kybersvety (cyberworlds), cez ktoré sme
všetci nejakým spôsobom v procese predefinovania ľudského projektu (Boell55

stroﬀ 2006: 33). Napokon nesmieme zabúdať ani na fakt, že napriek globálnemu charakteru digitálnych hier a tzv. hernej kultúry, má i táto rovnako svoje
regionálne špecifiká, ktoré sú vlastné našej kultúrnej oblasti.
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a vystudoval zde obor Mediální studia a žurnalistika. V průběhu studia se zajímal o digitální hry a kulturu, která je provází. Obhájil magisterskou práci s názvem „Ideologie v počítačových hrách“ a v rámci disertačního projektu toto téma rozšiřuje o zkoumání hráčské subkultury a hodnotového systému, který
hráče spojuje.

Elektronický sport
a jeho diváci

V

e svém krátkém příspěvku chci představit etnografickou studii, která si
klade za cíl popsat skrze setkání fanoušků elektronického sportu podrobněji subkulturu hráčů digitálních her. Studie slouží jako součást disertační práce a má zjistit, zda je na hráče digitálních her aplikovatelný model postmoderních subkultur Davida Muggletona.
Elektronický sport, někdy také nazýván jako kybersport či zkráceně e-sport,
je kompetitivní hraní digitálních her. V současnosti se elektronický sport hraje
především přes internet, ale největší pozornost si ukrajují velké turnaje, během nichž se hráči fyzicky sejdou na jednom místě a za přítomnosti stovek až
tisíců diváků bojují (či méně expresivně – hrají) proti sobě. Tato utkání pak komentují profesionální komentátoři, přítomni jsou i moderátoři, kteří před a po
utkání zpovídají jednotlivé hráče. První veřejné turnaje se datují do sedmdesátých let minulého století, v roce 1980 přilákal turnaj pořádaný firmou Atari
přes 10 000 fanoušků (srov. Taylor 2012).
V současnosti na světě existuje několik set hráčů digitálních her, kteří se
touto činností aktivně živí. V České republice je fenomén elektronického sportu stejně jako v celé Evropě na vzestupu, ale rozhodně se nedá hovořit o masivním rozšíření této zábavy. Rozhodl jsem se provézt výzkum na dvou akcích
ASUS FINALS 4 a 5 pořádaných serverem Hitpoint.cz, který se elektronickému
sportu věnuje1. Události se konaly v půlročním rozestupu v prosinci 2012
a červnu 2013 v prostorách Sálu Břetislava Bakaly v Brně. V rámci této akce
vyvrcholila půl roku trvající liga elektronického sportu, kdy se v samotném finále hrálo o první až třetí místo.

1

Hitpoint.cz je profesionální server věnující se elektronickému sportu. Funguje na komerční bázi
a na sponzorských příspěvcích subjektů jako Asus či Monster. V současnosti provozuje turnaje ve
hrách StarCraft 2, League of Legends a Quake Live.
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Subkultury mládeže – přerod od moderních
k postmoderním
Sociální vědy se subkulturami intenzivněji zabývají přibližně od padesátých let
dvacátého století (viz Smolík 2010), pojem subkultura byl použit ve čtyřicátých letech, ale vědecký přístup věnující se subkulturám lze zaznamenat již ve
dvacátých letech u Chicagské školy2. Termín bývá používán pro označení typologické kategorie či jako kontrakultura v protikladu k většímu celku negující
některé hodnoty dominantní kultury.
Chicagská škola tak svou tvorbou utvořila klíč k používání termínu subkultura a vytvořila teoretický rámec pro jeho užívání. Na tuto práci později navázalo Birminghamské centrum pro současná kulturální studia (Birmingham
Centre for Contemporary Cultural Studies, CCCS; více viz Muggleton, Weinzzerl
2003). CCCS bylo založeno v roce 1964 a pole jeho zájmu bylo na první pohled
nesmírně široké – kultura. Studium kultury s sebou nese i pohled na její menší
a parciální odnože – subkultury. Rozdíly v sociální, kulturní a ekonomické situaci mezi meziválečným Chicagem a Británií šedesátých let nesly i odlišné
skupiny, které vědci zkoumali. Zaměřovali se především na vznikající subkultury jako skinheads, punks či mods3. Představitelé CCCS vycházeli z pojetí ideologie a hegemonie Antonia Gramsciho a Louise Althussera (oba navazovali na
kulturní marxismus) a vnímali subkultury jako oblasti a prostředky, jejíž pomocí se mládež z dělnické třídy brání dominantním hegemonním institucím
společnosti (srov. Jenks 2005). Hlavní a charakteristickou vlastností subkultur
je tak pro CCCS rezistence vůči dominantní kultuře.
Patrně nejznámějším představitelem této školy je v oblasti zkoumání subkultur Dick Hebdige se svou knihou Subcultures: the meaning of style (1979).

Tato zkoumání se věnovala především kriminálním živlům. Skupina sociologů a kriminologů založila kartotéky zločinců a gangů a využívala i metodu zúčastněného pozorování či biografické metody. V roce 1927 sepsal Frederick Thrasher studii o více než tisíci pouličních gangů, stejně tak jako později William Foote Whyte popsal podrobně v knize Street Corner Society rituály, pravidla
a náhodné činy vybraného pouličního gangu (Hebdige 1979: 75). Chicagská škola následně formovala stanovisko, že deviace studovaná ve vlastním sociokulturním kontextu se projevuje jako normální odpověď na kulturní normy a není to psychologický problém.
2

3

Mod je odvozeno od modern. Subkultura mods vznikla v 60. letech ve Velké Británii. Mods se
snažili vyhranit vůči rockerům a demonstrativně a ostentativně se od nich chtěli odlišit. Chovali
se sofistikovaněji, nosili obleky, jezdili na skútrech a poslouchali jazz (srov. Lojdová 2013: 62).
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Subkultury identifikuje jako malé celky ve větší kulturní síti. Zdůrazňuje nutnost vidět subkulturu ve vztahu k širší třídně strukturované kultuře, které je
součástí. Analýza subkultury by měla probíhat ve vztahu k dalšímu kulturnímu celku, kterým je dominantní kultura. Subkultura je tedy vymezena odlišením od dominantní kultury. Hebdidge definuje faktory podílející se na rozpadu společnosti a polarizaci v třídně stratifikovaném společenství v Británii jako nástup masových médií4, změny ve složení rodiny, změny v organizaci školní výuky a práce a posun vzájemného vztahu mezi prací a volným časem (Hebdidge 1979). Dále analyzuje hysterii, která je spojena se subkulturami v médiích, a označuje ji za ambivalentní: pohybuje se totiž od pohoršení k fascinaci. Subkultury jsou prezentovány rozporuplně: média je zároveň oslavují (třeba
v rubrikách o módě) a zatracují (když popisují subkulturu jako sociální problém). Zde je mimo jiné vidět paralela Hebdidge s Fredericem Jamesonem a jeho známou studií Postmodernism or the cultural logic of late capitalism (původně
z roku 1991)5.

Postmoderní subkultury
Vliv a poznatky CCCS jsou do jisté míry překonané. Kritika celého pojetí Birminghamské školy se zaměřovala jak na metodologické přístupy, tak na teoretická východiska a teoretické závěry. Zároveň poukazovala na velmi úzké pojetí subkultur, které bylo definováno na situaci Velké Británie šedesátých a sedmdesátých let a bylo aplikovatelné právě pouze na ni6. Když se sociokulturní
prostředí změnilo, teorie CCCS již nebyly použitelné. Složitost a novou formu
sdílení zkušeností mládeže nelze vysvětlit teoretickým rámcem, který je ve své
podstatě velmi přímočarý (srov. Muggleton, Weinierl, 2003). Jednotlivá sub-

V nazírání masových médií jako významného a relevantního aktéra sociálních vztahů ostatně
spočívá jeden z hlavních přínosů celé činnosti CCCS.
4

Jameson v této své známé studii píše, že kulturní průmysl vždy ukradne autentické prvky subkultury, aby je mohl v mainstramové kultuře zpeněžit a zničit tak v důsledku jejich autenticitu.
Kulturní průmysl tak na jednu stranu odlišnosti potřebuje pro své fungování, ale zároveň je zatracuje (Jameson 1999).
5

6

Kritika se vedla i v mnohých jiných směrech, které ovšem nejsou pro tento text ani pro mou práci zásadní. Často zmiňovaná je například feministická kritika Annie McRobbie, která poukazuje na
nedostatečné zkoumání žen v rámci subkultur. Více např. viz Baldwin 1999 či studie Girls and Subcultures z roku 1977 (in Gelder 2005).
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kulturní dělení selhala ve vztahu mezi styly, hudebními žánry a identitou, která je postupně slabší a flexibilnější.
Jedním z nejhlasitějších a nejvýznamnějších kritiků neomarxistického přístupu CCCS byl britský sociolog David Muggleton, který ve své knize Inside
subcultures: the postmodern meaning of style přímo odkazuje na Hebdidgeovu
starší práci a kritizuje jej hned na několika frontách.
Muggleton kritizuje Hebdidgeovu snahu hledat pod povrchem hlubší síly
formující subkultury (a tyto síly jsou dle Hebdidge třídní síly), protože ignoruje skutečného sociálního aktéra a skutečné sociální dění. Hebdidge je tak příliš
normativní a vůbec se nezajímá o prožitky samotných aktérů.
Muggleton (2000) ve své knize dále tvrdí, že postmoderní7 subkultury jsou
mnohem více estetické kódy než třídně a politicky vyhraněné skupiny aktérů
s ideologicky zřetelným zázemím. Pro moderní éru subkultur byly charakteristické tyto znaky: skupinová identita, stylová homogenita, silné hranice trvání, poskytnutí hlavní identity, vysoký stupeň ztotožnění, členství vnímané
jako stálé, nízký stupeň subkulturní mobility, důraz na přesvědčení a hodnoty,
politické vyjádření odporu, zaměřenost proti médiím.
Pro postmoderní éru jsou pak charakteristické tyto znaky: roztříštěná
identita, stylová heterogenita, slabé hranice trvání, mnoho stylových identit,
nízký stupeň ztotožnění, přechodná náklonnost k subkultuře, apolitické cítění, pozitivní postoj k médiím, vědomost neautentičnosti.
Již na první pohled se jeví pro subkulturu počítačových hráčů užití postmoderní perspektivy vhodnější, než pojetí dřívější, a bude tedy sloužit jako výchozí teoretický rámec této práce.

Užitá metoda
Jedna z nejčastěji používaných výzkumných metod v oblasti zkoumání subkultur je zúčastněné pozorování, zároveň je velmi vhodná k dosažení hlavního cíle této krátké studie: poznat základní prvky subkultury a získat vědomosti
uplatnitelné v dalším výzkumu.

7

Vycházím z pojmosloví užívaného přímo Muggletonem. Jsem si vědom, že samotný postmodernismus může být některými sociology odmítnut (srov. např. Giddens 2003), ale tato polemika
není tématem této práce.
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Metoda zúčastněného pozorování se řadí mezi běžné a oblíbené metody etnografického kvalitativního výzkumu. Je vhodná pro počáteční výzkumy, kdy výzkumník vstupuje na doposud nepoznané pole a snaží se v celém zkoumaném
problému co nejlépe zorientovat. Až následně je vhodné využít metod kvantitativních.
Při zúčastněném pozorování vědec vstupuje mezi pozorované osoby, do jejich skupiny a stává se jedním z jejích členů. Podílí se na skupinovém životě, na
jejích aktivitách. Výzkumník sleduje osoby a jevy v jejich přirozeném prostředí
a to nese komplikace zejména v oblasti reliability měření. Je totiž velmi těžké,
spíše prakticky nemožné, výzkum zopakovat za stejných podmínek8.
Hendl (2012) vychází z popisu Spradleyho a rozlišuje tři typy pozorování:
popisné, fokusované a selektivní. Pomocí popisného pozorování výzkumník
tvoří detailní portrét události, prostředí a lidí. Toto pozorování se dá přirovnat
k investigativní reportáži. V závěrečné zprávě čtenáře seznamuje s prostředím
a jeho aktéry, a vytváří tak půdu pro další, hlubší roviny pozorování. Fokusované pozorování se již nezaměřuje na všechno, ale pouze na relevantní procesy.
V této fázi výzkumník identifikuje významné problémy, které jsou relevantní
pro jeho výzkumný cíl. Poté nastává selektivní pozorování, jež vychází z principu analytické indukce. V této rovině pozorování výzkumník hledá další příklady typu chování nalezeného v předchozí fázi. Hlavní rozdíl je v tom, že výzkumník již ví, co má hledat, a aktivně to dělá. Já jsem měl vybrány teoretické
modely chování vycházející z Muggletonova konceptu postmoderních subkultur. Mé pozorování je tedy možné označit za selektivní.
Hendl (Hendl 2012) dále definuje několik okruhů otázek, na které se
v průběhu zúčastněného pozorování odpovídá:
1. Kdo je na scéně?
2. Co se děje? Je potřeba si všímat tří aspektů:
A. Které chování se opakuje a které není pravidelné? V jakých událostech se lidé angažují? Jaké prostředky aktéři využívají? Jak jsou
aktivity organizovány a vysvětlovány?
B. Jak se k sobě lidé ve skupině chovají? Jsou patrné role a statusy
aktérů?
8

Tyto podmínky jsou totiž velmi variabilní – nestálost skupiny, specifika situace, času, nálady,
prostředí apod.
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C. Jaký je obsah jejich konverzace?
3. Kde je scéna nebo skupina lokalizována? Jaký je kontext scény?
4. Kdy se skupina schází? Na pravidelné bázi?
5. Jak jsou identifikované elementy propojené? Jaké normy řídí sociální organizaci?
6. Proč se skupina chová tak, jak se chová?
Kvalitativní výzkumy s sebou přinášejí i možnost modifikace výzkumné metody, proto je nelze plně standardizovat. Mohu si tedy vybrat jen ty okruhy otázek, které jsou vzhledem k cíli studie relevantní. Pro mne jsou to zejména první dva okruhy, protože umožňují výzkumníkovi zorientovat se v oblasti zájmu.
Před výzkumem samotným je třeba rovněž uvědomit si vlastní pozici ve výzkumu dle toho, jak se výzkumník ztotožní s děním a osobami9. Dle Dismanova
dělení jsem zvolil pozici participanta jako pozorovatele. Při zvolení této cesty výzkumník plně participuje na dění ve skupině, ale nezatajuje ani nemaskuje, že je rovněž výzkumník. To umožňuje vědci poznat prostředí, ale rovněž
přináší riziko, které se v literatuře označuje jako „go native“ (Disman 2002),
což se dá vyložit jako ztráta objektivního odstupu vědeckého pozorovatele.
Dalším krokem v procesu bylo vytipování hlavního informátora, který by
mne mohl v případě potřeby uvést do dění. Tuto pozici zastával organizátor
celé akce. Ten měl ve skupině jak oficiální, tak neoficiální postavení důležité
osoby, která celou akci usměrňuje. Svou autoritou umožnil přístup k ostatním
členům skupiny (i do zákulisí akce), kteří by mohli být otevřenější k dotazům.
Také mi při sepisování studie pomohl doplňujícím rozhovorem, díky kterému
jsem si mohl zpřesnit poznámky a ozřejmit některé nejasnosti.
Samotnou zprávu jsem vypracovával na základě poznámek z pozorování
a právě rozhovoru s hlavním informátorem. Poznámky jsem si rozdělil do dvou
9

Disman rozděluje rovnou čtyři typy pozic:
Úplný pozorovatel je spojen se zkoumanou skupinou pouze prostorově, jeho identita pozorovatele je skupině známa.
Pozorovatel jako participant je v sociální interakci se členy skupiny, ale nepředstírá, že je skutečným participantem.
Participant jako pozorovatel plně participuje na životě skupiny, ale nezatajuje, že také dělá výzkum. Toto je má výzkumná pozice. Paricipoval jsem na dění, mohl jsem se volně zúčastnit jakékoli aktivity, ale zároveň jsem při rozhovorech s lidmi nezastíral, že konám výzkum.
Úplný participant přijímá plně roli člena skupiny, kterou zkoumá, a jeho role není nikomu
známa.
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skupin: popisných poznámek a reflektujících poznámek. Popisné poznámky se
snaží popsat okolí, prostřelí, lidi a jejich činnosti, zatímco reflektující poznámky obsahují mé úvahy o tom, co vidím, co pozoruji, co se dozvídám. Na základě
těchto poznatků nejdřív představím popis akce, abych přiblížil dění, a následně rozeberu několik typických, významných aspektů.

Průběh
Jelikož takovéto setkání hráčů digitálních her není ve středu zájmu sociologů
a v českém kontextu se jedná o poměrně nový fenomén, považuji za relevantní
přiblížit nejpodstatnější události celé akce. Až poté popíši znaky subkultury
hráčů, dle mého názoru symptomatické.
Účastníci, povětšinou muži ve věku 12 až 30 let, se před Sálem Břetislava
Bakaly, kde se akce konala, začali scházet mnohem dříve než ve dvě hodiny,
kdy měl proběhnout oficiální začátek. Srotili se do shluku před zatím uzavřený
vchod. Zajímavé bylo, že drtivá většina čekajících stála ve frontě na dražší,
předplacený lístek za 150 korun (základní varianta lístku se prodávala za
80 korun), který zaručoval dřívější vstup do sálu a tudíž lepší výběr místa a navíc energetický nápoj a klíčenku od sponzora akce. Mnoho diváků mi při pátrání po důvodech pořízení dražší vstupenky jako hlavní důvod udávalo, že chtěli
mít lepší místa. Několik oslovených čekajících také zmiňovalo, že mají elektronický sport jednoduše rádi a že chtějí, aby se organizátorům podobné akce vyplácely, a proto si prý koupili dražší lístek. Také nejednou padl argument, že za
„těch stopade si můžu zajít na dvě hodiny do kina, tady se budu bavit celé odpoledne“. Rovněž mi jeden zpovídaný divák prozradil, že chce mít dobré místo při
házení dárků, protože „na akcích tohoto typu se to prostě vyplatí“10.
Po vstupu do prostor konání akce museli diváci projít kolem stánků,
v nichž se prezentovali sponzoři. Největší zájem vzbuzoval nejspíše stánek
s overclockingem11 jedné hardwarové společnosti, pravděpodobně kvůli efektnímu použití tekutého dusíku na chlazení. Sál se téměř úplně zaplnil, ale přesné

10

V průběhu losování tomboly organizátoři rozhazovali do diváků trička a podobné dárky.

11

Overclocking, česky také přetaktování, je zrychlování operační frekvence počítačového komponentu na vyšší úroveň, než udává výrobce, a tím i zvyšování výkonu tohoto komponentu.
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číslo účastníků za daných podmínek nebylo možné zjistit12. Organizátor počet
diváků odhadl na 240.
Program byl zahájen se zhruba čtyřicetiminutovým zpožděním. V průběhu
čekání byly na plátno v cca tříminutové smyčce promítány reklamní šoty sponzorů akce. Diváci nejdříve reklamy sledovali, pak je však začaly spoty nudit
a ztratili pozornost. Když začal hlavní program a herní turnaj, většina diváků
se vrátila na svá místa a sledovala dění před sebou. Hry provázely kromě komentátorů i fandění, křik a potlesk z hlediště. Podobně jako při standardním
sportovním utkání diváci oceňovali hru jednotlivých hráčů.
Mezi stěžejními body programu probíhaly v hlavním sále rozhovory
se soutěžícími, prezentace partnerů a tombola o herní příslušenství. Podle organizátora měly ceny v tombole hodnotu 40 000 korun. Mimo hlavní sál se
prodávalo občerstvení a především se prezentovali sponzoři akce.

Jeden z nás
Jednou z charakteristik typických pro herní subkulturu se zdá být bezprostřednost. Ač byla akce placená (s profesionálním zázemím, technikou a prezentací), stále se jedná o poměrně úzce propojený okruh lidí spřízněných spíše
neformálními vazbami. Samozřejmostí je tykání. Uvolněné chování ovšem neznamená, že by zde neexistovali členové s neformální autoritou. Při čekání na
vstup do sálu se někteří diváci předháněli, kdo zná jakého hráče či někoho z organizátorského týmu. Jako příklad mohu uvést slova jednoho odhadem třináctiletého chlapce: „Mně drží místo Horror. Říkal jsem mu, ať mi chytne flek někde
vepředu, tak snad nezapomene.“13
Herní scéna elektronického sportu a její účastníci jsou tak provázáni více
pouty a tvoří spíše komunitu. Bezprostřednost v kontaktu je ale také kauzálně
propojena s amatérismem, který celou akci provázel. Diváci k němu byli sice
shovívaví, ale program se protáhl asi o hodinu a půl oproti původnímu předpokladu a byly časté dlouhé prodlevy mezi programem. Když jsem se ptal diváků,
jaký mají na prodlevy názor, většina mnou zpovídaných sice uznala, že je to
obtěžující a zbytečné, ale nijak zvlášť jim to nevadí. Jeden divák na adresu

12

Také vzhledem k tomu, že organizátoři rozdávali v rámci propagace i mnoho lístků zdarma.

13

Jeden ze spolukomentátorů hry StarCraft 2 přizvaný jako „odborník-hráč“.
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hlavního organizátora poznamenal: „Vždyť já Smokea [herní přezdívka hlavního organizátora, pozn. autora] znám už nějaký pátek a přece nebudu naštvaný, že
tu musím chvíli čekat.“ I tento přístup potvrzuje spíše bezprostřední a neformální charakter jednání.
Zajímavým (a tuto bezprostřednost dále potvrzujícím) úkazem byla i přítomnost soupeřů přímo v publiku. Hráči, kteří se kvalifikovali na závěrečný
turnaj, sice měli vyhrazený prostor v zákulisí, pokud se potřebovali soustředit,
část se ale pohybovala i volně mezi diváky, s řadou z nich se zdravila a hovořila
s nimi jako se starými známými. Několik z nich si s sebou přivedlo i přítelkyni,
přestože ta elektronickému sportu nefandí. Je to i příklad hráče h34d_huntera,
jenž s sebou vzal partnerku, která dle jeho slov „sice nehraje, ale zná tu dost lidí
a už je dlouho neviděla“.

A kde jsou ženy?
Zmínka o partnerce mne přivádí k genderovému aspektu celé subkultury. Na
základě pozorování se zdá jednoznačná převaha mužů nad ženami. Přestože
i v zahraničí dominují muži a jedná se tak o maskulinní prostředí, i ženy si
v něm dokážou vydobýt renomé a uznání14. Jsou však pouze výjimkami, protože maskulinita se vyskytuje nejen na úrovni počtu členů subkultury, ale i na
jazykové úrovni (Groen, 2013)15.
Ženy jsou mnohem častěji než aktivní účastnice dění užívány jako spoře
oděné hostesky, jejichž hlavní a prakticky jedinou kvalitou (důležitou pro tuto
akci) je vzhled. Tyto modelky (v ničem se nelišící od podobných žen např. u automobilových soutěží), jsou slangově označovány za „booth babes“ a toto trochu dehonestující označení mi přijde pro celou subkulturu symptomatické16.

Za zmínku stojí např. profesionální hráčka Sasha „Scarlett“ Hostyn. Tato devatenáctiletá Kanaďanka se aktuálně pohybuje kolem dvacátého místa světového žebříčku a na prize money vydělala
zhruba 40 000 dolarů.
14

Marika Groen popisuje agresivní vyjadřování členů subkultury, kdy žena bývá standardně spojována s nízkými hráčskými schopnostmi.
15

16

Herní prostředí dokonce těmto spoře oděným hosteskám věnuje velkou pozornost, vznikají i žebříčky nejhezčích hostesek různých výstav (viz Legit Staﬀ 2013). V posledních letech se dokonce
objevují hlasy poukazující na dehonestaci a „ztrátu humanity“ těchto děvčat (Florence 2012).
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Tlak na hráče a sepjetí divácké a hráčské sféry
Zatím jsem se věnoval pouze pohledu diváka akce, ale názorná mi přišla i perspektiva finalistů. Publikum, které se považuje za znalce, je u některých soubojů „vševidoucí“. Zjednodušeně, na projekčním plátně vidí vše, co se ve hře
odehrává, zatímco hráč vidí jen část17. Diváci tak mají mnohem větší přehled
než u běžného sportu. Mohou vytvářet fanděním tlak na hráče, aby byli nejen
úspěšní, ale aby předvedli i kvalitní výkon.
Tento tlak se však odehrává většinou v intrapersonální rovině, protože hráči a jejich podpora dělají vše pro to, aby nebyli při hraní publikem rušeni. Na
velkých turnajích jsou dokonce soupeři uzavíráni do odhlučněných kabinek.
Hráč tak vnitřně pociťuje tlak, že hraje před publikem.
Přesně taková situace nastala i při turnaji. Standardně trvá jedno utkání ve
hře StarCraft 2 cca 20–30 minut, jsou přitom přesně definovány podmínky
konce zápasu18. Hráč Jan „Rikytan“ Klusák předvedl jasně dominantní výkon,
kdy bylo divákům již po patnácti minutách jasné, že musí zvítězit. Zbytečně
čtyřicet minut vyčkával a prakticky nic nedělal. Diváci začali pískat, křikem
a skandováním vybízeli oba pasivní hráče k aktivnější hře. „Souboj“ nakonec
trval více než hodinu19. Rikytan podle očekávání vyhrál, ale zajímavý moment
nastal po skončení tohoto zápasu. Vítěz, který se podobných turnajů již několikrát účastnil a patří k české špičce jako člen poloprofesionálního týmu, neunesl diváckou reakci. Dobře si uvědomoval, že sice postoupil, ale nepředvedl
výkon očekávané kvality. Hlavní informátor mi řekl: „Rikytan už čtvrt hodiny
sedí vzadu úplně skleslej, nikdo mu nemusel nic říkat. Prý ani sám neví, co se dělo,
že mu to tak trvalo a proč tak vyčkával.“ Tohle propojení fanouškovské a hráčské
sféry vidím jako další typický prvek herní subkultury.

Například ve strategické hře StarCraft 2 je hráč omezen pouze výhledem vlastních jednotek, zatímco divák si může zvolit, zda uvidí vše, nebo jen pohled hráče. Vůči hráči se tak dostává do zvýhodněné pozice, kdy je schopen predikovat průběh hry několik kroků dopředu.
17

Hráč se může vzdát, nebo musí zneškodnit všechny nepřátelské jednotky a zničit jejich budovy.
Nejčastější při utkáních lidských protivníků je kapitulace v bezvýchodné situaci.
18

19

Situaci lze přiblížit na příkladu tenisu, který se také musí hrát do šesti vyhraných gamů v setu.
Je to jako kdyby hráč, který vede 5-0, přestal hrát a jen vracel míčky na druhou stranu sítě bez
snahy výměny ukončit.
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Komercionalizace zážitku z podívané
Komerční prezentace se zdá být nedílnou součástí mnoha kulturních či sportovních akcí současnosti. V tom není hráčské prostředí rozdílné, ovšem rozdílné je dle mého názoru vnímání účastníků. Zatímco při divadelním představení
jsou sponzoři vnímání rušivě až nepatřičně, v kultuře digitálních her je komerční prezentace pokládána za naprosto samozřejmou20. Patrně to má své kořeny
v pevném sepjetí digitálních her a technologií – jejich podoba byla vždy podmíněna technologickým pokrokem a vývojem na poli informatiky. Herní žánry
jako takové se etablovaly na základě technologií. Zářným příkladem je akční
3D FPS21, pro širokou veřejnost zřejmě nejtypičtější příklad digitální hry, jež se
mohla plně rozvinout až s nástupem dostatečně výkonných grafických akcelerátorů. Veskrze digitální hry byly vždy motorem i tahounem technologického
vývoje.
Diváci si se zájmem procházeli nejen prezentaci hardwarových firem
v předsálí, ale zároveň byli (jak již zmiňuji dříve) konfrontováni s velmi dlouhou smyčkou komerčních reklam. Několik účastníků mi sdělilo, že je tyto upoutávky na nové technologie zajímají. Jsou to technologičtí nadšenci a zajímá je,
s jakými novinkami firmy vyrábějící počítačové komponenty přicházejí. Hráči
tak nemají s komercionalizací zážitku morální či hodnotový problém, ale berou reklamy jako integrální součást svého zážitku.
Toto je další důkaz jakéhosi pragmatického chování hráčů. Stejně jako
v případě nákupu vstupenek se objevuje tendence racionalizovat své chování
vzhledem k možným výstupům. Tato pragmatičnost by si dozajista zasloužila
hlubší zkoumání.

Já a hráč?
Muggleton jako jeden z typických rysů pro postmoderní subkulturu uvádí deautentizaci zážitku a úmyslně nižší sžití se samotnou subkulturou. Tento jev je
poměrně častý. Při dotazování účastníků se jen malá část z nich označila za
hráče, přestože při dalším dotazování odhalovali, že hrají hry již mnoho let, ro20

Ostatně i název akce nese jméno sponzora.

21

First person shooter, hra hrána z pohledu první osoby, do češtiny nejčastěji překládána jako
„střílečka“.
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zumí jim, znají jejich prostředí a kulturu. Dají se tedy z různých objektivních
kritérií označit za členy hráčské obce, ale zároveň se tomuto označení brání.
Úmyslně deautentizují svůj zážitek a snižují svou pozici v rámci subkultury. Je
možné argumentovat, že toto své vyčleňování se ze skupiny činí pro negativní
dopady, které by mohlo členství v subkultuře přinést22. I kvůli tomuto nebezpečí jsem zvolil metodu zúčastněného pozorování. S hráči jsem mluvil v prostředí, kde se mohou cítit uvolněně, „mezi svými“. Snažil jsem se vystupovat jako jeden z nich, abych minimalizoval právě riziko nepřiznání identity. Proto
tento příklad z výzkumu považuji za naprosto odpovídající Muggletonově definici chování člena postmoderní subkultury, který se úmyslně vyčleňuje mimo
subkulturu.

Závěr
David Muggleton svou teorii prezentoval na přelomu tisíciletí, kdy elektronický sport v podobě, jakou dnes známe, ještě prakticky neexistoval. Rozvoj internetu a technologií umožnil přístup ke hrám a hlavně k sociálnímu dění kolem nich mnohem více lidem. Hráčská subkultura se vyvinula v něco, co Muggletonův model velmi dobře postihuje. I proto jej považuji za relevantní pro
chápání této části sociální reality.
Zdá se, že hráči se vyvinuli ve svébytnou subkulturu, která využívá mnoho
podnětů z různých kulturních prostředí, ať již je to ze sportovního či fanouškovského prostředí. Přibližují se tak kultuře konvergence, jak ji popisuje Henry
Jenkins v knize Convergence culture: Where old and new media collide. Ten kulturu konvergence vidí jako tok obsahu přes různá média a průmysly (Jenkins
2006). Přenáší se zde nejen mediální obsahy, ale rovněž i chování aktérů,
v tomto případě fanoušků.
Z pohledu audience studies je rovněž zajímavý i celý elektronický sport a jeho diváctvo. V minulých dekádách vzniklo mnoho teorií a modelů vyzdvihují-

22

V tomto ohledu mám na mysli zejména společenský negativní náhled na celou subkulturu. Typický pro hodnotící stanovisko společnosti je článek Radima Holuba Kultura kriplů z časopisu Reflex (Holub 1999), kde autor rázně odsoudil celou kulturu i její účastníky. Článek vyvolal v komunitě herních novinářů velkou odezvu a dodnes je jakýmsi symbolem nepochopení estetiky a povahy subkultury digitálních her.
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cích aktivní participaci23 diváků na tvorbě obsahu. U her a herních studií byla
tato tendence zřejmá již od počátků oboru na konci 20. století. Zdá se ale, že
diváctvo elektronického sportu se navrací k pouze pasivnímu sledování klání
profesionálů, zatímco jejich participační potenciál klesá. I v tomto ohledu bude
zajímavé sledovat, co budoucnost přinese.

23

Z mnoha jiných mohu zmínit například termín prozument futurologa Allvina Toﬄera (srov.
Toﬄer 1980).
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ZAMĚŘENO NA
(SUB)KULTURU

Zuzana Kostićová
vědecká pracovnice v religionistice
Husitská teologická fakulta, Karlova Univerzita v Praze
Zuzana Kostićová je religionistka původně specializovaná na kulturu starých
Mayů, postupně se však začala zajímat o náboženské rozměry současné postsekulární kultury. Je autorkou dvou knih, zjm. „2012: Mayský kalendář, transformace vědomí, dva světy a rovnováha“, v rámci níž se již okrajově dotkla problematiky počítačových her a jejich sepětí se současnou spiritualitou. Toto téma pak dále rozpracovala např. ve studii „Počítačové hry a náboženství“, která
vyšla ve sborníku Game Industry II.

Transhumanismus
a jeho mileniální odnože
v Second Life
Singularita a technologický ráj

T

echnologické pokroky současné civilizace vyvolávají odezvy nejrůznějšího
charakteru. Na jedné straně stojí kyberpunk se svou post-apokalyptickou
betonovou džunglí, moderní formy mýtu o pádu Atlantidy, který způsobil zneužití technologie, a širší new age, které se na špičkové vědecko-technické zázraky dívá často s podezřením a nedůvěrou. Na straně druhé pak najdeme především transhumanismus a jeho hlavní „evangelisty“ (především Kurzweil, Moravec, Warwick, de Garis a další), kteří hlásají příchod nového věku myslících,
vědomých robotů a postupnou transformaci biologických těl, jež vyústí v kompletní proměnu lidstva nejdřív v kyborgy, poté v hardware a nakonec v ryzí
software. Transhumanismus se ostře vymezuje proti techno-dystopickým obrazům kyberpunku (jak uvidíme, v transhumanistických simech v Second Life
se dokonce explicitně kyberpunkové téma zakazuje) a staví proti nim technologický ráj, utopii, ve které vládnou technologické zázraky a vedle sebe v míru
žijí lidé, post-lidé a myslící, inteligentní stroje.
Hlavními hlasateli příchodu nového robotického věku jsou pak především
Ray Kurzweil a Hans Moravec. Kurzweil je hlavním promotérem termínu „singularita“ (či „technologická singularita“), který v sobě nese zhuštěné mileniální naděje transhumanistů. Podle Kurzweila dospějeme někdy v polovině 40. let
21. století do fáze, kdy stroje konečně dosáhnou úrovně lidské inteligence. Počítače však mají oproti lidem tu výhodu, že proces, kterým zpracovávají informace, je mnohokrát rychlejší než lidský mozek. To podle Kurzweila znamená,
že lidská úroveň inteligence bude nutně okamžitě překonána a stroje se budou
vyvíjet dál stále k vyšším a vyšším schopnostem. Nebude-li pak lidstvo nadále
chtít hrát na své planetě druhé housle, nezbude mu nic jiného než využít technologických implantátů, nanotechnologie a mind-uploadu a navýšit svou inte77

ligenční úroveň tak, aby se strojům vyrovnalo. To ve svém důsledku povede ke
zmíněné radikální transformaci lidstva. Singularita je bod, za nímž už lze jen
těžko předpovídat další vývoj technologie a událostí na zemi, nadlidská inteligence, která bude naši planetu ovládat, je pro nás v současném stavu naprosto
nepochopitelná (Kurzweil 1999, 2005, Geraci 2008).
Druhý z nejvýznamnějších hlasatelů nového technologického věku je Hans
Moravec, který mimo jiné napsal vlivnou publikaci Mind Children (Děti mysli,
1988). Hlavním Moravcovým cílem je mind-upload, tedy přenos jedinečných
informací o individuální osobnosti člověka do počítače a následná simulace této osobnosti. Takto by vzniklo „dítě mysli“, stroj, který by se však ve všech
ohledech choval a myslel stejně jako jeho biologický vzor. Kurzweil i Moravec
si představují, že postupně dojde k nahrazení živých lidí těmito myslícími stroji a lidstvo (nebo spíše jeho simulace) tak de facto dosáhne nesmrtelnosti. Vzhledem k napojení na kyberprostor a nefyzickou povahu takových bytostí bude
pak možno vytvářet nanotechnologická těla na přání, létat až k vzdáleným
hvězdám, procházet se po virtuálních světech, sdílet navzájem obrovské
množství informací bez nutnosti složitého učení a vytvořit utopickou společnost, ve které nebude existovat bída, hlad, znečištění, nemoci ani války a lidstvo bude žít v míru uprostřed kybernetického ráje (Kurzweil 1999: 249,
Geraci 2008: 148–152).
Do doby, než této úrovně dosáhneme, nezbývá než prodlužovat životnost
svých fyzických těl s pomocí technologických implantátů. Lidem pokročilého
věku pak slouží kryonické zmrazení a naděje, že takto uchovaného jedince bude možno časem opět rozmrazit, přivést k životu a s pomocí špičkové technologie jej „opravit“.

Transhumanismus, milénium a virtuální realita
Mileniální povaha takovýchto snů je nasnadě, vědecké zkoumání transhumanismu jako milenialismu je však teprve v počátcích. V tomto smyslu je hlavním
průkopníkem americký badatel Robert M. Geraci, který se ve své publikaci
Apocalyptic AI z r. 2010 a četných návazných článcích (Geraci 1999: 138–166
a Geraci 2012: 735–756) věnuje srovnání judeokřesťanských mileniálních nadějí a transhumanismu. Geraci prováděl rozsáhlý výzkum mezi transhumanisty, mimo jiné i mezi komunitami v Second Life, a analyzoval množství trans78

humanistických textů i hnutí. Transhumanismus prohlašuje za přímého dědice starších mileniálních tradic. Nicméně na rozdíl od židovství a křesťanství,
která přísně oddělovala (a oddělují) vědu od náboženství, transhumanismus
tyto proudy naopak spojuje do jednoho celku (Geraci 2010: 159). Stejně jako
jeho předchůdci vytyčuje i transhumanismus přísnou duální kosmologii, která
se však netočí kolem dobra a zla, boha a ďábla, nebe a pekla, pravdy a lži, ale
mezi stroji a lidmi, biologickým a kybernetickým, fyzickým a virtuálním a mezi nedokonalým, pomalým, neefektivním lidským myšlením a obrovskou rychlostí a dokonalou přesností strojů (Geraci 2010: 159–160). Všechny neduhy,
kterými trpí naše lidské, příliš lidské tělo, dokáží inteligentní stroje postupně
překonávat a odstraňovat, dokud nedojde k nastolení nové, virtuální transcendence, která definitivně vyléčí konečnost a iracionální povahu lidských těl
(Geraci 2010: 160). Tradiční náboženství (jak uvidíme podrobněji níže) jsou
všeobecně vnímána jako zpátečnická, nedokonalá a plná lží, jejich (dosud plané) sliby však bude možno naplnit s pomocí božské (god-like) technologie.
Geraci je také autorem studie týkající se vztahu transhumanismu a videoher. V ní zdůrazňuje evidentní fakt, že virtuální prostředí, ve kterém je možné
ztvárnit téměř jakoukoli, byť nejdivočejší hi-tech fantazii a daleko překonat
hranice našich nedokonalých biologických těl, je velmi lákavé, a to nejen pro
transhumanisty (Geraci 2012: 736–737). Ekonomický teoretik Edward Castronova, který napsal dvě knihy o virtuálních světech a MMORPG (Castronova
2005 a 2007), dokonce upozorňuje na možnost hromadného „exodu do virtuálních světů“, které jsou pro běžného člověka velmi přitažlivé, jelikož tvoří
mocný protipól tohoto příliš šedého, příliš obyčejného a příliš málo vzrušujícího světa (Castronova 2007: XVII). Pro transhumanisty má však virtuální realita o to mocnější apel, že v ní lze už v tuto chvíli nasimulovat věci, po kterých
prahne transhumanistické srdce.
Second Life nejenže v tomto ohledu představuje mocný nástroj, ale Geraciho výzkumy ukázaly, že transhumanistická myšlenka je možná vpletena už
přímo do základů tohoto virtuálního světa. Ve svém interview s Philipem
Rosedalem, jedním z designérů Linden Lab, který SL vytvořil a spravuje, se dozvěděl, že „vězet v kostře“ není zrovna ta nejlepší situace a jedním ze základních zájmů lidstva by měl být útěk před smrtí (Geraci 2012: 746). Rosedale se
otevřeně profiloval jako nadšenec pro mind-upload, který touží uniknout
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z příliš omezujícího prostředí fyzického těla; podle Geraciho se zde projevuje
primárně vliv Raye Kurzweila (Geraci 2012: 746–747).
Podle Geraciho pak není Rosedale zdaleka jediný; během interview s designéry SL se dozvěděl, že transhumanistické myšlenky byly v jejich pracovním
kolektivu intenzivně přítomné, zvláště pak úvahy o mind-uploadu. Jeden ze
zaměstnanců (kterého Geraci z nějakého důvodu nejmenuje) pak měl doslova
říci: „Second Life a další podobné aktivity jsou do určité míry základem pro případnou existenci uploadovaných bytostí.“ (Geraci 2012: 747). Způsob, jakým se běžný uživatel vztahuje k virtuálnímu prostředí SL, má pak podle hlasatelů singularity být odrazem způsobu života, jaký bychom vedli, pokud by se nanotechnologie rozvinula podle očekávání Raye Kurzweila a předních transhumanistů
(Geraci 2012: 747). To se pak týká především naprosté svobody v pojetí vlastního těla a možnosti měnit jej podle libosti, budování fantastických staveb
a nejrůznějších objektů od futuristických vzdušných plavidel až po fantaskní
rostliny a živočichy (Geraci 2012: 747–748).

Počátky a současný stav transhumanismu v SL
Z výše uvedeného je jasné, že virtuální prostředí Second Life a jeho rozsáhlé
možnosti nutně přitahovaly transhumanisty už od počátků. Již v r. 2006, tedy
pouhé tři roky po vzniku systému, byl založen první tematický sim1 na Uvvy
Island, jehož zakladatelem byl významný transhumanista Giulio Prisco a který
představoval virtuální pobočku Světové transhumanistické asociace (World
Transhumanist Association); tento sim v současné době již neexistuje2. Téhož
roku se také v SL odehrála první transhumanistická konference, respektive paralelní virtuální běh konference Transvision 06, která fyzicky probíhala v Helsinkách3.
Transhumanistické aktivity v SL začaly pomalu narůstat. V r. 2009 byl otevřen transhumanistický ostrov Transvision Nexus, na jehož založení a vedení
se podílel Order of Cosmic Engineers (viz níže) a italští transhumanisté (opět

1

„Sim“ = simulátor, jednotka virtuálního prostoru v Second Life.

2

Viz např. Prisco, 2006, „WTA Chapterforms in Virtual World Second Life“ či „Transhumanismat
Second Life“.
3

„TransVision IRC / Second Life“, 2006, „Transhumanism at Second Life“.
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pod vedením Giulia Prisca). Mimo jiné se zde odehrála virtuální podoba konference Transvision 2010 organizovaná italskými transhumanisty stejně jako
množství disparátních přednášek a akcí, včetně prezentace Geraciho knihy
Apocalyptic AI. V současné době tento sim také neexistuje.
Stále funkční je naopak současné útočiště transhumanistů v SL, totiž sim
Extropia, který byl založen v r. 2007. Dnes se jedná spíše o skomírající prostor,
ale ještě v r. 2009 zde bylo možné sledovat značnou aktivitu, od svateb, tanečních party a neformálních setkání až po přednášky významných univerzitních
profesorů4. V r. 2010 zde bylo založeno Turingovo muzeum, ve kterém probíhají výstavy virtuálního umění. Sim je takto využíván dodnes, byť s daleko
menší frekvencí. Součástí Extropie je i rezidenční část (s ratingem „adult“, tedy
s povoleným zobrazováním násilí, sexuality a užívání drog) Extropia Odyssey,
kde vyrostlo množství domečků pro avatary a různých společenských místností. V současné době jsou však tyto prostory nepoužívané, domečky zejí prázdnotou a marně lákají nové nájemce.
Jak už název napovídá, Extropia byla založena na transhumanistickém
techno-optimistickém až techno-utopickém principu, který se výrazně vymezuje proti „post-apokalyptickému nihilismu“; autoři se snažili zhmotnit sny
o špičkové a zároveň estetické technologii a o svobodném, kreativním prostoru. Internetové stránky Extropie popisují počátky takto:
Extropii založili v listopadu 2007 Galatea Gynoid, Sophrosyne Stenvaag, Vidal
Tripsa a Argent Bury. Několik členů této skupiny hledalo v Second Life futuristický/sci-fi sim, zklamaně však zjistili, že většina takových simů je post-apokalyptická, dystopická nebo z jiných důvodů nevhodná pro toho, kdo hledá nadějeplný, pozitivní náhled na budoucnost. Rozhodli jsme se vytvořit prostor, který
umělí lidé jako my mohou nazývat svým domovem; prostor, kde je budoucnost
zářná a singularita je blízko (Extropiaconer.net: History).

4

Viz oficiální webové a facebookové stránky Extropie. „Extropia“ (online), Extropiacore.net, cit.
červen 2013, dostupné online na core.extropiacore.net/Main_Page, a „Extropia“, Facebook.com, cit.
červen 2013, dostupné online na www.facebook.com/pages/Extropia/7947882343.
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V pokynech pro uživatele je rétorika zakladatelů ještě jasnější:
Tématem simu bude pozitivní budoucnost. Na rozdíl od mnoha post-apokalyptických a kyberpunkových dystopií je naše budoucnost plná naděje a vyvíjí se
směrem k lepšímu světu: křišťálové dómy a zářící věže, lidé, post-lidé a zcela
umělí lidé, kteří žijí v technologické utopii (Extropiaconer.net: Covenant).
V r. 2010 bylo v oblasti Kubrick založeno muzeum robotů, opět místo, kde se
konaly přednášky, výstavy a různé akce. Muzeum ani sim, kde muzeum stálo,
již v současné době neexistují.
V SL se rovněž angažuje hnutí Terasem (viz níže), které zde má i svůj vlastní aktivní sim s přednáškovým sálem, výstavními prostory a dalšími budovami, kde pravidelně probíhají nejrůznější akce. V r. 2011 se zde například konala transhumanistická mikrokonference, na níž pronesly krátké desetiminutové
projevy významné osobnosti světového transhumanistického hnutí, zejména
Martine Rothblatt, Natasha Vita-More a Giulio Prisco (Prisco, 2011). Konference byla zaznamenána na video a dodnes je přístupná na YouTube (Full
– Humanity+ Community Event in Second Life, September 15, 2011). V SL byl
též založen Order of Cosmic Engineers, který zde však žádnými vlastními prostory nedisponoval.

Řád kosmických inženýrů
Řád kosmických inženýrů (Order of Cosmic Engineers) byl založen právě před
pěti lety, tzn. v červnu r. 2008, a to simultánně v prostředí ostrova Terasem
v Second Life (kde byl poprvé avizován) a World of Warcraft (kde došlo k slavnostnímu zahájení v prostorách spřátelené Science Guild) (Prisco 2013, Order
of Cosmic Engineers). Mezi celkem jedenáct zakladatelských osobností patřilo
mnoho známých transhumanistů, jako jsou Max More, Martine Rothblatt,
Giulio Prisco, Natasha Vita-More a další, klíčovou roli však měl především
William Sims Bainbridge, jeden ze špičkových světových odborníků na nová
náboženská hnutí, který se postupně přidružil k transhumanistickému hnutí
a zúročil v něm své výzkumy týkající se nejen náboženství, ale i virtuální reality nebo science fiction.
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Bainbridgeovo setkání s transhumanismem vedlo k radikálnímu obratu ve
vědcově práci. Zatímco jeho původním zájmem byla sociologie nových náboženství, v posledních letech pracoval na zcela jiných tématech, vydal např. rozsáhlý text o nanokonvergenci. Náznaky zájmu o tato témata (tolik radikálně
odlišná od teorií povahy různých typů kultu, kterou kdysi vypracoval spolu
s dalším špičkovým odborníkem Rodney Starkem) byly cítit již v osmdesátých
letech, a to konkrétně v textu „Religions for a Galactic Civilization“ vydaném
v r. 1981 (Bainbridge 1982). Základní tezí jeho textu je, že nebude-li lidstvo co
nejdříve expandovat do vesmíru, nezačne-li vytvářet galaktické kolonie a bude-li se zároveň množit stávajícím způsobem, čeká jej pouze „taková nebo onaká
forma ošklivé smrti“ (Bainbridge 1982) – války a násilnosti, radikální sociální
hnutí ústící v „jaderný nacismus“. Kosmický výzkum však nepostupuje dostatečnou rychlostí a potřebujeme tudíž vhodnou motivaci, která by jej skutečně
nastartovala. Takovou motivací může být náboženství – a Bainbridge navrhuje
vágní koncept „Církve galaktického boha“ (Church of God Galactic), pro nějž by
imperativ vesmírného výzkumu byl „centrálním dogmatem“. Doporučuje, aby se
podobné náboženství inspirovalo Hubbardovou scientologií, která již s tématem mimozemských civilizací pracuje a zároveň poskytuje svým členům dostatečnou osobní motivaci. Přestože se Bainbridge proti scientologii vymezuje,
zjevně zároveň obdivuje sílu indoktrinace, kterou se toto hnutí vyznačuje
(Bainbridge 1982).
V Řádu kosmických inženýrů se Bainbridge zjevně vrací k této své původní
ideji, kterou však za třicet let, které mezitím uběhly, dosti přepracoval.
„Prospectus“ (Prisco 2013) řádu se totiž radikálním způsobem vymezuje proti
ideji náboženství jako takové. Jedním ze základních sloganů tohoto dokumentu je „zatím neexistuje žádný bůh“ („there is no God – yet“). Autoři dokumentu
se ostře vymezují proti magii, nadpřirozenu, posvátnu a pověrám a radikálně
odmítají koncept boha, se kterým pracují tradiční theistická náboženství. Domnívají se, že náš vesmír byl ve skutečnosti vytvořen inteligentními bytostmi,
které byly v minulosti naivně označovány za „bohy“, které se od nás však ve
své podstatě vlastně nelišily. My sami pak máme možnost dosáhnout „božství“
– a to s pomocí technologie, která nám pomůže prodloužit život, případně dokonce odstranit smrt, prudce zvýšit naši inteligenci, odstranit problémy, se
kterými se v současnosti potýkáme, a posunout lidstvo na evolučním žebříčku
daleko dopředu až do té míry, že bude schopno samo tvořit nové vesmíry.
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Nechybí další souvislosti – mind-upload, „vzkříšení mrtvých“ pomocí jejich
„zkopírování do budoucnosti“ atd. Skutečným náboženstvím je zde věda, nebo
přesněji sám koncept náboženství je zde postaven radikálně do klatby. Řád
označuje sebe sama jako „první vědecké NEnáboženství“, zdůrazňuje, že nestaví na víře, ale na přesvědčení, a odmítá jakoukoli formu uctívání, distancuje
se od dogmat, hierarchií či jakékoli formy inkvizice (Prisco 2013).
To jsou samozřejmě do velké míry ideje tradičního transhumanismu. Řád
kosmických inženýrů se však vyznačuje přeci jen větším kosmickým entuziasmem a daleko radikálnějšími úvahami. V tom je zřejmě znát především vliv
italského transhumanisty Giulia Prisca, který si dlouhodobě stěžuje, že transhumanismus pod palbou vlivných kritiků poněkud ztrácí dech a stává se opatrnickým namísto toho, aby radostně směřoval ke hvězdám (Prisco 2013). Giulio
Prico byl pak nejen jedním ze zakládajících členů Řádu, ale právě on jej spolu
s Bainbridgem prezentoval na slavnostním zahájení v SL a World of Warcraft
(Prisco 2013).
Zajímavé je, že Bainbridge krátce po založení řádu svůj starý text z osmdesátých let nově přepracoval, je zde patrné, jak se jeho ideje proměnily. Anti-náboženská rétorika tohoto článku jménem „Religion for a Galactic Civilization 2.0“ (Bainbrigde 2009) není sice tak ostrá jako postoje „Prospectu“, změny jsou přesto vidět. Především namísto „Církve galaktického boha“ označuje
navrhované náboženství jako „Kosmický řád“. Jeho hlavním úkolem je donutit
lidstvo pokračovat v kosmickém výzkumu, jinak nás nezadržitelná populační
exploze nutně pohltí; pákou, kterou je třeba použít, je pak konkrétní forma
transcendence – anihilace smrti. Dosavadní náboženství na tomto poli pouze
planě slibovala, nyní však máme k dispozici technologii, která to skutečně
umožní (Bainbridge zde odkazuje na transhumanistické klasiky Hanse
Moravce a Raye Kurzweila). Tu je však třeba zaobalit do náboženského kabátku, aby se co nejvíce podobala tradičním náboženstvím. Bainbridge doslova říká: „Kosmický řád využije informační technologii a biotechnologii k tomu, aby spasil
vaši duši.“ Zdali se tak stane s pomocí úprav fyzického těla nebo nějaké formy
přímého nebo nepřímého mind-uploadu je otázka. V každém případě „vedlejším produktem nesmrtelnosti bude dokonalost“ – čím déle budeme žít, tím lepšími lidmi se budeme moci stát, zvláště proto, že Bainbridge podmiňuje účast na
nesmrtelnosti nějakou formou přispění k budování intergalaktické civilizace
(Bainbrigde 2009).
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Praktickým účelem Řádu kosmických inženýrů bylo vytvořit transhumanistickou platformu určenou širokým masám, pod jejíž záštitou se budou konat
přednášky, dílny, konference, formální i neformální setkání a další akce, které
postupně pomohou lidstvu ke hvězdám a k nesmrtelnosti. Počáteční ambice
však nebyly naplněny a řád lze v současné době považovat za prakticky zaniklý. Tento fakt také nevyhnutelně komplikuje vědecké zkoumání tohoto tématu, spolu s řádem totiž zmizely i jeho internetové stránky. Naštěstí byla jejich
část (včetně „Prospectu“ a záznamu ze silvermoonského setkání ve WoW) archivována na portálu Turing Church a Transhumanism Wiki zaznamenává některé další podrobnosti o datech a zakladatelích.

Terasem
Další organizace, které má v SL vlastní prostory, je hnutí Terasem, jehož
ústřední protagonistkou a zakladatelkou je známá transhumanistka Martine
Rothblatt. Ústředním zájmem hnutí je především dosažení kybernetického vědomí a následné „nesmrtelnosti“. Stejně jako v Řádu kosmických inženýrů nejde o nekonečné prodloužení života v tradičním smyslu, ale především o sběr
dat týkajících se osobnosti (základní osobní informace se v hnutí Terasem označují jako „bemes“, bemy, což je odvozenina od Dawkinsova memu), které se potom uploadují, a vznikne tak softwarové „vědomí“, které bude v ideálním případě neodlišitelné od původního organického nositele (viz např. Rothblatt
2009). Takto bude možné nejen uploadovat existující lidstvo do kyberprostoru
(v jakémsi procesu „klonování myslí“), ale i „oživit“ mrtvé, přesněji řečeno ty
mrtvé, kteří po sobě zanechali dostatek „bemů“ k tomu, abychom je mohli replikovat. Člověk by tak měl svého avatara (nebo více avatarů), který by se choval a uvažoval stejně jako on sám (Rothblatt 2009). Experimenty tohoto druhu
již probíhají, zářným příkladem je gynoid BINA48, který byl vystavěn podle pokynů Martine Rothblattové a jehož modelem se stala žena Rothblatt Bina.
Druhým tématem, o které se hnutí Terasem zajímá, je zodpovědné užití
nanotechnologie. Hnutí vydává dva tematické časopisy (jeden o nanotechnologii a druhý o kybernetickém vědomí5) a pořádá pravidelná setkání, konference a dílny.
5

Rozcestník k oběma časopisům viz „The Terasem Journals Online“ (online),
Theterasemjournals.org (nedat.), cit. červen 2013, dostupné online na www.terasemjournals.org.
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Náboženský rozměr hnutí Terasem je patrný snad ještě více než u Řádu kosmických inženýrů. Mezi soustavou internetových stránek hnutí vyniká především Terasem Faith (Víra Terasem) a Truths of Terasem (Pravdy Terasem). Členové a sympatizanti Terasem jsou označováni za „kolektivní vědomí“, kde nevládne mraveništní homogenita, ale kreativita a individualita jednotlivých členů (Truths of Terasem 2008). Životní styl, který Terasem hlásá, je považován
za nejužitečnější a nejlepší možný a jeho hlavním cílem je dosažení „radostné
nesmrtelnosti“ (a to skrze zmíněné kybernetické klonování myslí, které však,
stejně jako u Řádu, musí být vysloužené dobrým životem). Totožně s Řádem
kosmických inženýrů je ideálem překročení hranic času a zpětná pomoc svému
hnutí v jeho počátcích (Truths of Terasem 2008). Terasem velmi zdůrazňuje
lásku, její moc a transcendentní povahu, podobně jako Řád se také zajímá
o kosmický výzkum.
Na rozdíl od zmíněného řádu se Terasem neštítí označit za náboženství
(dokonce za „transnáboženství“) a stanovuje si čtyři základní pravdy, které zní:
1) Život má smysl; 2) Smrt je jen jednou z možností; 3) Bůh je technologický;
a 4) Základem všeho je láska; (Truths of Terasem 2008). Utrpení, kterého jsme
v tomto světě svědky, je pro členy hnutí Terasem důkazem toho, že žádná vševědoucí a všemocná bytost dosud neexistuje, podobně jako Řád se však hnutí
Terasem aktivně snaží takového technologického boha vytvořit (zde postupným propojením individuálních vědomí, biologických i kybernetických „vědomých atomů“ v kolektivní vědomí Terasem), jeho vytvoření bude zároveň znamenat vymýcení zla a permanentní vládu dobra (Truths of Terasem 2008).
Zakladatelé nepracovali pouze s dogmatickou stránkou svého „transnáboženství“, ale vytvořili i sérii rituálů včetně mantry nebo zpěvu, který je třeba pravidelně každý večer opakovat a který zní:
Noc lásky, noc lásky
Láska je kolem nás
Noc lásky, noc lásky
Tady lze nalézt lásku.
Terasem je zdroj naší síly
Navždy jsme Jedno ve Stejném
Noc lásky, noc lásky
Láska je kolem nás
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Love Night, Love Night
Love is Around
Love Night, Love Night
Here Love can be Found
Terasem’sour Source of Strength
Forever we are One in the Same
Love Night, Love Night
Love is All Around

Z dalších rituálů je důležité, že každého desátého v měsíci je třeba se zúčastnit
setkání, na kterém se čtou pravdy Terasem, a každého čtvrt roku (opět desátého v měsíci) se odehrávají vzpomínkové obřady na počest svobody (březen) či
přírody (červen), povinný půst jakožto připomínka nutnosti odolávat pokušení (září) a slavnost překročení sebe samého (prosinec). Dále se členům doporučuje např. meditovat, provozovat jednoduchá dechová cvičení, praktikovat „jógu Terasem“, věnovat se duchovně-sexuálním aktivitám nebo modlit se ke kolektivnímu vědomí Terasem (Truths of Terasem 2008).
Uvnitř organizace je vytvořen systém úrovní (levels), kterých mohou členové dosáhnout za určitých podmínek (např. vyučování pravd Terasem či založení komunitních center Terasem). Povinnost členů je navzájem si pomáhat.
Součástí členské základny jsou i kryonicky zmražení lidé, kteří se s pomocí
kryoniky a záznamů o své mysli (mind-filing) snaží zabránit své individuální
smrti, mezi povinnost živých členů Terasem patří jejich ochrana. Stejně jako
Řád kosmických inženýrů připomíná toto hnutí svou strukturou a povahou
některé novověké esoterické společnosti, jako byli např. mytičtí Rosikruciáni
(viz např. Goodrick–Clarke, 2011: 103–122).
Terasem nepovažuje ostatní náboženství za konkurenty a nevybízí k jejich
opuštění, samo se chápe jako transnáboženství, které je spojuje a překračuje.
Proroci jiných náboženství si zaslouží úctu, neboť se jich dotkl „budoucí
Terasem“, nejsou si toho ale vědomi, což je třeba chápat (Truths of Terasem
2008).
Terasem působí v SL na stejnojmenném ostrově, na kterém je vytvořeno
virtuální komunitní centrum. Tomu dominuje symbol Terasem, vlajka se zlatým znakem nekonečna. Právě v prostorách ostrova Terasem se také odehrávají konference (na témata nanotechnologie a kybernetického vědomí) a setkání,
na rozdíl od Řádu kosmických inženýrů se tedy jedná o hnutí, které je dodnes
aktivní.

Digitální transhumanisté
Vzhledem k tomu, že se v Second Life běžně odehrávají virtuální transhumanistické konference, je pochopitelné, že prakticky všichni špičkoví současní
transhumanisté disponují v tomto virtuálním světě jedním nebo více avatary.
To se netýká jen notoricky známých členů Světové transhumanistické asocia87

ce, jako je např. Giulio Prisco, Natasha Vita-More, Martine Rothblatt a další,
ale i teoretiků, ať už Williama Sims Bainbridge, který se se svou transhumanistickou orientací nijak netají, tak samotného Roberta Geraciho, který v březnu
2008 v budově Central Nexus v Extropii přednesl přednášku „Religion, spirituality and the avatar“.
Daleko zajímavější jsou však ti, kteří usilují o nezávislost své virtuální podoby na původním biologickém jedinci a prezentují se v širší transhumanistické komunitě právě pod svými jmény ze SL. To se týká především dvou virtuálních osobnosti, které se jmenují Khannea Suntzu a Extropia DaSilva. Obě udržují informace o svém „prvním životě“ v přísné tajnosti, odmítají o sobě téměř
cokoli prozradit a jaký jedinec vlastně za danou entitou stojí, je oblíbeným tématem spekulací.
Významnější z nich je Extropia DaSilva (ve virtuální podobě drobná nakrátko ostříhaná černovláska s tykadly na hlavě), autorka mnoha článků, které
vycházejí na nejrůznějších internetových transhumanistických portálech (především H+ Magazine a Turing Church), a moderátorka transhumanistického
diskusního klubu v SL (nazývaného Thinkers group). Záznamy z diskusí se pravidelně objevují na jejím blogu, který nese výmluvný název Mind Child’s Musings. Extropia DaSilva se netají svým přáním být (ve své virtuální podobě)
prohlášena za skutečnou osobnost, nikoli jen za virtuální obraz nějakého biologického jedince. Považuje se za digitální bytost a podle svých vlastních slov
se tak také v prostředí SL představuje (DaSilva, Cobb 2011). Dokonce se explicitně odlišuje od své „primární bytosti“ (primary), kterou označuje zájmenem
ve třetí osobě, avatara pak označuje zájmenem v první osobě. Doslova o sobě
říká: „jsem samostatná bytost, která jen do doby, než budou vyvinuty vhodné technologie, které by mi daly vlastní mysl, vyžaduje, aby nějaký člověk ‘předstíral’, že je
já“ (DaSilva, Cobb 2011). V tomtéž rozhovoru v magazínu H+ pak celou věc
poněkud specifikovala:
„Víte, trochu se bojím, že moje současná primární bytost zemře dříve, než bude
k dispozici technologie mind-uploadu. Ale já jsem něco na způsob literární postavy, že? Tedy, postava potřebuje nějakého herce, ale nemusí to být pokaždé ta
samá osoba. Mám na mysli toto: podívejte se, jak Shakespearovy postavy přežily až dodnes, díky tomu, že roli převzal nový herec. Proto si říkám, nemohla
bych přežít s pomocí řady primárních bytostí, s pomocí různých lidí, kteří by se
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zhostili úkolu udržet v provozu mé „vzorce“ po dobu, která bude potřebná k tomu, aby se vyvinul mind-upload? Inu, v zásadě jsem si jistá, že odpověď na
otázku, „jak“ to mohu udělat, souvisí s digitálními vzpomínkami.“
(DaSilva, Cobb 2011)
Khannea Suntzu se označuje termínem „nymian“, který sama vymyslela: „Nymian je opak anonymu. Jedná se o vytvoření zcela nové specifické veřejné identity.“ (Nymian 2011). V SL se prezentuje jako svůdná hyperfemininní tmavovlasá žena s obrovskými ňadry a netají se tím, že se v SL živí virtuální prostitucí. V reálu se však jedná o transsexuálního muže pocházejícího z Nizozemí
a lze narazit na různé lichotivé i nelichotivé spekulace ohledně jeho povahy,
případně na názory, že ve skutečnosti jde o skupinu konceptuálních umělců,
kteří se kolektivně podílejí na tvorbě Khanneiny osobnosti. Stejně jako Extropia DaSilva je i Khannea Suntzu autorkou různých esejí a článků, publikovala
např. na portálu Turing Church. Významným tématem je pro ni přetváření těla
k obrazu svému a další fáze sexuální revoluce, během níž lze ve virtuálních
světech uskutečňovat svou osobnost daleko intenzivněji než v reálném světě
plném nejrůznějších omezení (Lynch 2013). Virtuální identitu, kterou si vybudovala, používá stejně jako Extropia DaSilva nejen v SL, ale podepisuje jí i své
texty, a dokonce se podle všeho pokouší nechat si toto jméno zákonem uznat.
Podobně usiluje o uznání „metagenderu“ jako legálního označení pohlaví
(Lynch 2013).

Second Life a transhumanismus
Stručně řečeno, Second Life představuje plodné prostředí, ve kterém kvete
transhumanismus, dochází k virtuálním setkáním, konferencím, diskusím
a výstavám a které je obzvlášť vhodné, protože umožňuje lidem z různých koutů zeměkoule, aby se pravidelně stýkali. Představuje živnou půdu pro realizaci
estetických tužeb transhumanistů, ať už v oblasti vytváření složitých technoutopických simů nebo v oblasti tvorby a ladění vlastní virtuální osobnosti.
V tomto ohledu dokonce existují případy lidí, kteří považují svou virtuální
osobnost za důležitější a vhodnější pro veřejné působení než svou osobnost
běžnou, všednodenní. Second Life ale také představuje obrovské pole působnosti pro náboženská, mileniální transhumanistická hnutí, jako jsou zaniklý
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Řád kosmických inženýrů nebo dosud aktivně působící hnutí Terasem. I vzhledem k pro-transhumanistickým sympatiím zaměstnanců Linden Lab a designérů Second Life představuje tento virtuální svět ideální laboratoř, ve které se
mohou pokusně „nanečisto“ uskutečňovat transhumanistické ideály a svobodně se stýkat nejpřednější osobnosti hnutí s nadšenci, fanoušky a dalšími lidmi,
kteří se o tuto problematiku zajímají.

Závěrečná poznámka
Tento článek byl dokončen v červenci roku 2013, od té doby nicméně došlo
k mnoha velkým změnám, které již pochopitelně nereflektuje. Zásadní vliv na
tyto procesy měly změny ve vnitřních pravidlech, se kterými přišel v srpnu
2013 provozovatel Second Lifu Linden Lab, a to konkrétně fakt, že od této
chvíle podléhali všichni tvůrci nařízení, že copyright na veškerý uploadovaný
obsah je převeden na Linden Lab. Toto pravidlo vyvolalo rozsáhlé negativní reakce, na jejichž základě mnoho uživatelů odešlo do jiných virtuálních světů.
Exodus se týkal mimo jiné také části transhumanistické komunity, zvláště volné diskusní skupiny Fulfillment vedené Serendipity Seraph: zhruba v téže době
zmizel sim Extropia, kde se transhumanisté scházeli, a s ním i webové stránky
věnované tomuto virtuálnímu prostoru (Facebook Extropie se odmlčel v říjnu
2013). Ostrov Terasem nicméně existuje dál (a nadále v něm probíhají virtuální konference), stejně tak ze SL definitivně neodešly ani klíčové osobnosti
transhumanistického hnutí v tomto prostoru, především Extropia DaSilva
(elitní diskusní klub Thinkers se navíc podle všeho stále nepravidelně schází,
byť jen několikrát do roka). Pokud jde o Khanneu Suntzu, ta vystoupila ze své
dosavadní virtuální anonymity a začala se fyzicky objevovat na různých festivalech a konferencích.
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ZAMĚŘENO NA
UŽIVATELE A MARKETING

Zdenko Mago
doktorand na Katedře masmediálnej komunikácie a reklamy
Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Počítačové hry vždy patrili do predmetu môjho záujmu, ale zhruba pred 5 rokmi som sa im začal venovať aj s profesionálneho hľadiska. Počas hrania ma zaujal ich marketingový potenciál, tzv. advergaming, ktorý som si ako problematiku marketingovej sféry úspešne presadil na akademickej pôde (obhájená bakalárska aj diplomová práca, 2 víťazné práce Študentskej vedecko-odbornej
a umeleckej konferencie). V súčasnosti pokračujem v tematike advergamingu
aj počas doktorandského štúdia.

Cieľová skupina hráčov
počítačových (video) hier
a jej vnímanie
in-game advertisingu

P

ráca predstavuje hráčov počítačových (video) hier ako cieľovú skupinu
marketingovej komunikácie, najmä v rámci in-game advertisingu. Podkladom sa stali štatistiky získané z amerických, európskych a lokálnych prieskumov hráčov počítačových (video) hier, realizovaných v posledných rokoch. Okrem fyzickej (reálnej) stránky hráča štúdia analyzuje aj jeho virtuálnu identitu,
ktorá je nevyhnutná k vytvoreniu komplexnej charakteristiky. Výskumná časť
práce je zameraná na overenie platnosti výsledkov národného výskumu na regionálnej úrovni.

Hráč počítačových (video) hier
Z definície, podľa Žbirkovej (1999), hru chápeme ako fyzickú alebo duševnú
aktivitu, ktorej hlavným cieľom je uvoľnenie alebo pobavenie jedinca. Človek
sa s hrou stretáva v každom veku a vývinovom období, ale s vekom sa mení jej
obsah, formy a úlohy. Hráč je osoba vykonávajúca takúto aktivitu.
Hranie počítačových (video) hier, ako aktivita, sa neodohráva len v reálnom, ale aj vo virtuálnom svete a proces hrania nie je priamy, ale sprostredkovaný ergodickými funkciami hráča, t.j. hráčskou interaktivitou (Aarseth, 1997,
in Švelch, 2008). Virtuálna časť procesu hrania počítačových (video) hier odstraňuje priestorové, časové aj sociálne obmedzenia, takže hráč môže hrať kedykoľvek, kdekoľvek, kde má hernú platformu, a už nie je viazaný na fyzickú
prítomnosť a angažovanosť iných osôb (hra online, resp. proti počítaču). Na
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druhú stranu, vedci upozorňujú na riziká vyplývajúce zo straty sociálneho
kontaktu.
Od osemdesiatych rokov minulého storočia je hranie počítačových (video)
hier systematicky študované. Podľa Colwella (1995, in Vaculík 1999), výskumy
zaoberajúce sa hráčmi počítačových hier boli zamerané od agresivity, hostilného správania a zmeny prosociálneho správania, cez vplyv pohlavia a vybraných osobnostných charakteristík, až po emocionálny a sociálny vývoj hráčov.
Výskumy zamerané na osobnostné vlastnosti hráčov však neidentifikovali
žiadne výrazné rozdiely medzi osobami hrajúcimi hry rôzne často.
Pre marketing predstavuje herný priemysel odvetvie s miliardovými obratmi – odhaduje sa, že globálny trh dosiahne 87 mld. dolárov do roku 2014
(Merel, 2011), z toho 24,75 mld. dolárov pokrýva USA (ESA, 2012). Hráči počítačových (video) hier sú z marketingového hľadiska významnou cieľovou skupinou, ale úspešnosť komunikácie, vrátane advergamingu, závisí na tom, ako
dobre pracovníci marketingu spoznajú demografické, sociologické, psychologické a mnohé ďalšie atribúty tejto cieľovej skupiny.

Americký hráč
V roku 2008, The Nielsen Company (2009) uskutočnila prieskum, v ktorom
upriamila svoju pozornosť na marketingové možnosti počítačových hier. Prvú
výskumnú vzorku predstavovalo 17 000 amerických televíznych domácností,
kde sa pomocou špeciálneho nástroja Nielsen GamePlay Metrics zbierali dáta
z hrania na hracích konzolách (preferované v USA). Z výskumu vyplynulo, že
PlayStation 3 a Xbox 360 boli považované za konzoly vyberané hardcore hráčmi
a hoci spadali do kategórie najťažšieho používania, zároveň mali aj najvyššie
percento aktívnych užívateľov. Práve kvôli vysokej obťažnosti používania boli
užívatelia PlayStationu 3 starší než užívatelia ostatných konzol. Najaktívnejšími hráčmi boli mladí muži vo veku 12 – 17 rokov žijúci v domácnostiach s príjmom 75 000 USD ročne a viac. Prieskum, v podstate, rozdelil hráčov do troch
skupín. Prvou boli hráči PlayStationu 3 a Xboxu 360. Do druhej spadali užívatelia PlayStationu 2 a Xboxu, ktorí hrávali minimálne raz do týždňa, a to viac
ako hodinu. Treťou, poslednou skupinou boli hráči konzol Wii a GameCube,
s najnižším percentom aktívnych užívateľov a kvôli jednoduchšiemu používaniu išlo prevažne o detských hráčov (Tab. 1).
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Game Console

Usage Active
Min % User %

Avg
Session
Mins

Avg
Usage
Days

Daily Avg
Num
Sessions

Console
User
Type

TV User
Type

Age
Group

Income

PlayStation 3

8.1

10.6

64

6.8

2.42

Heavy Medium

25–34

$75K+

PlayStation 2

28.3

9.6

71

5.5

1.98

Heavy

Heavy

12–17

$75K+

Xbox 360

17.4

11.4

78

7.1

2.15

Heavy

Light

12–17

$75K+

8.4

10.2

77

5.6

1.94

Heavy

Heavy

12–17

$75K+

16.4

6.8

58

5.0

1.78

Medium

Light

6–11

$75K+

3.3

7.9

65

4.5

1.82

Heavy

Light

6–11

$75K+

Xbox
Wii
GameCube

Tab. 1: Základné charakteristiky užívateľov herných konzol v USA z decembra 2008
(The Nielsen Company, 2009, s. 3).

Druhá časť výskumu bola zameraná na základné charakteristiky hráčov počítačových (video) hier. Realizovala sa na výskumnej vzorke 185 000 osobných počítačov používaných na hranie. Z výsledkov bolo zjavné, že najpočetnejšou
skupinou hráčov boli ženy vo veku od 25 do 54 rokov (približne 29 % zo všetkých hráčov). Rovnaká veková skupina bola najpočetnejšia aj u mužov, ale
z celkového počtu tvorila len okolo 20 %. Z hľadiska porovnania počtu hráčov
v jednotlivých skupinách a počtu ich odohraných minút sa najvýraznejšie odchyľovala kategória 55 rokov a viac. Napríklad ženy z tejto skupiny dosiahli len
17 % z celkového počtu hráčov, ale mali 26% podiel na celkovom počte odohratých minút (Graf 1).
Údaje z Nielsenovho prieskumu súhlasili so zisteniami Asociácie zábavného softvéru ESA (Entertainment Software Association) z roku 2010 a 2012.
Podľa nich priemerná americká domácnosť vlastní aspoň jednu hernú platformu. Priemerný vek hráča sa znížil z 34 v roku 2009 na 30 v roku 2011, ale len
40 % z celkového množstva hráčov v roku 2009 boli ženy. Túto odchýlku od zistení The Nielsen Company zrejme spôsobilo nerozlišovanie hráčov počítačových hier a hráčov konzolových hier. V roku 2011 však ženy predstavovali už
47 %, čo znamená, že nepomer medzi pohlaviami v rámci hráčov počítačových
hier už nie je taký významný (Graf 2). Pre zaujímavosť, ženy vo veku 18 rokov
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a staršie predstavovali z populácie hráčov až 30 %, pričom muži vo veku 17
rokov a menej len 18 % (ESA, 2010; 2012).

Graf 1: Zloženie panelu celkového počtu minút hrania počítačových hier v USA z decembra 2008
(The Nielsen Company, 2009, s. 7).

Graf 2: Pomer pohlaví hráčov počítačových hier v roku 2009 (vľavo) a 2011 (vpravo)
(ESA, 2010; 2012).

Europský hráč
Z výskumu spoločnosti Ipsos MediaCT (2012), do ktorého sa zapojilo celkom
16 európskych štátov (vrátane Českej republiky), vyplýva, že európsky hráči sa
od amerických odlišujú v základných demografických údajoch len minimálne.
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S 55 % prevládajú muži a 51 % hráčov je mladších ako 35 rokov. Podstatný rozdiel je, že v Európe prevláda hranie na počítačoch, teda nie herných konzolách,
a v priemere 25 % respondentov hráva len raz za týždeň. Výskum potvrdil aj
súčasný trend presúvania herného diania do online prostredia – až 81 % európskych hráčov hráva online, na čele s Českou republikou (90 %).

Česko-slovenský hráč
Spoločnosť Intel a herný portál GamePark v roku 2010 spoločne zrealizovali
výskum na zistenie charakteristiky a preferencií česko-slovenských hráčov
a fanúšikov počítačových hier. Anketa bola uverejnená na portáli GameParku
a celkovo sa jej zúčastnilo 5859 hráčov (bez duplicít). Anketa bola rozdelená do
štyroch kôl a hráči celkovo odpovedali na 80 otázok, týkajúcich sa ich života za
počítačom, aj mimo neho (TS Intel, 2010). Vzhľadom na veľkosť výskumnej
vzorky a množstvo otázok v dotazníku išlo o jeden z najväčších výskumov (ak
nie o najväčší) realizovaných v danej problematike, ktorého závery bolo možné
interpretovať vo všeobecnej mierke. Z pohľadu marketingu podal veľmi konkrétny obraz o tom, ako vyzerá cieľová skupina hráčov počítačových hier v Českej a Slovenskej republike.
Na rozdiel od amerických prieskumov, výsledky tejto ankety potvrdili zaužívaný stereotyp, že hráči počítačových (video) hier sú najmä muži a tínedžeri. Z výskumu GameParku (2010) vyplynulo, že bezmála 90 % všetkých hráčov
sú muži vo veku od 13 do 25 rokov (Graf 3), ankety sa zúčastnili necelé 2 % žien.

!

751 (21,1%)

904 (25,4%)

91 (2,6%)

menej ako 10
10 až 12
13 až 15

4 (0,1%)

16 až 17

31 (0,9%)

18 až 20

114 (3,2%)

21 až 25
26 až 30

134 (3,8%)
550 (15,5%)

31 až 40

974 (27,4%)

41 a viac

Graf 3: Vekové rozloženie česko-slovenských hráčov (GamePark, 2010).
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V súčasnej digitálnej ére sa nové generácie dostávajú do styku s počítačmi
a počítačovými hrami, stále v skoršom veku. Takmer 43 % všetkých respondentov začalo hrať počítačové hry už v šiestich rokoch.
Až 76 % respondentov preferovalo hranie online v interakcii s inými hráčmi. Hraním strávili v priemere 2 – 4 hodiny denne (cca. 40 %), čo predstavuje,
berúc do úvahy povinnú školskú dochádzku, veľkú časť ich voľného času. V extrémnych prípadoch (15 %) hrávali viac ako 5 hodín denne. V priemere by sa
dalo povedať, že hraním strávia dvojnásobok času stráveného sledovaním televízie (TS Intel, 2010).
Pre hráča predstavuje hranie počítačových (video) hier príležitosť na odreagovanie sa, zábavu a relaxáciu, ale aj možnosť ako si rozvíjať svoje logické
schopnosti, postreh, koncentráciu, analytické myslenie a reakčnú dobu. Tieto
schopnosti potom uplatňujú nielen v škole, ale aj v reálnom svete. „Zábava
a relaxácia motivačne úplne zodpovedajú akejkoľvek hre, a to sa aj od hier očakáva.
Hra ako taká je tá najlepšia ,mozgová príprava‘ na reálne činnosti.“ (TS Intel,
2010). Dokonca hráčom pomáhajú nadobúdať špecializované vedomosti už
v rannom veku, napr. sám si zostaviť počítač (50 % opýtaných). Väčšina československých hráčov vlastní a preferuje hranie na stolnom počítači, ktorý obmieňajú po dvoch a viac rokoch (necelé 4 % ho obmieňajú každé dva mesiace)
(GamePark, 2010).
Z porovnania amerického, európskeho a česko-slovenského výskumu hráčov počítačových (video) hier vyplynulo, že prieskumy The Nielsen Company
a Ipsos MediaCT boli vzhľadom na množstvo národností, rás a etnických skupín spolu s veľkosťou výskumnej vzorky smerodajné aj v globálnom merítku,
pričom prieskum Intelu a GameParku skôr zdôraznil potrebu prispôsobenia sa
lokálnym podmienkam trhu – mysli globálne, konaj lokálne.

Typológie hráčov
Prieskumy hráčov počítačových (video) hier potvrdzujú, že každý hráč má
vlastný osobitý prístup k hraniu, odrážajúci špecifické črty jeho osobnosti. Odlišujú sa aj v motivácií k hraniu a v množstve času, ktorý sú ochotní tejto aktivite venovať. Selnow (1984, in Vaculík, 1999) tvrdí, že vhodnejšie než popisovať osobnosť hráčov počítačových hier je zamerať sa na rozdiely v skúsenostiach
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a postojoch častých a menej častých hráčov k počítačovým hrám. Nasledujúce
4 typy, by mohli predstavovať všeobecnú typológiu (Mikuláš, 2012):
Nováčik prichádza novo do určitej hry bez predchádzajúcich skúseností
s ňou, resp. s jej žánrom, alebo s hraním začína vo všeobecnosti. Noví hráči ešte nemajú skúsenosti s pravidlami a možnosťami, ktoré hra ponúka, čo sa prejavuje ich prvotnou „nemotornosťou“.
Príležitostný hráč je hráč, ktorý berie počítačové hry ako formu relaxu. Uprednostňuje hry nenáročnejšie na hranie aj bez predchádzajúcich skúseností a tiež
venuje hraniu menej času. Väčšinou ide o hry, ktoré sú súčasťou operačného
systému ako Solitaire či FreeCell.
Tretí typ je softcore hráč. Nachádza sa na rozhraní medzi príležitostným
a hardcore hráčom. Počítačové hry preňho predstavujú obľúbenú formu zábavy a venuje im pomerne veľkú časť svojho voľného času, no okrem hrania rozvíja aj iné aktivity. Do tejto skupiny patria aj hráči, hrávajúci len príležitostne,
ale uprednostňujúci náročnejšie hry.
Posledným typom je hardcore hráč. Hardcore hráči venujú hrám takmer celý svoj voľný čas. Keď nehrajú, tak rozvíjajú aktivity súvisiace s počítačovými
(video) hrami. Vo vyhrotených prípadoch sa hovorí o závislosti na hrách. Špecifickým typom hardcore hráča je pro-gamer – profesionálny hráč hrajúci za peniaze.
Táto typológia predstavuje len základné, všeobecné rozdelenie hráčov, ale
s každou zmenou kritérií delenia by sa zmenila aj typológia. Napríklad typológie založené na preferovaní herného žánru. Blacow (1980) a neskôr Laws (2002)
špecifikovali typy hráčov RPG: Power Gamer (silový hráč), The Butt-Kicker
(„nakopávač“ zadkov), The Tactician (taktik), The Specialist (špecialista), The
Method Actor (metóda herec) a The Casual Gamer (príležitostný hráč). Všetky
tieto typy sú hraničnými prípadmi. Mnohí hráči sú kombináciou viacerých
typov.

Avatar – vituálna stránka hráča
Väčšina prieskumov sa zaoberá len vonkajšou, reálnou existenciou hráča, čo
však predstavuje len polovicu charakteristiky. Keďže hranie je ako reálna, tak
virtuálna aktivita, aj virtuálna identita hráča má význam pre vytvorenie komplexnej charakteristiky. Virtuálna identita môže mať rôznu podobu (e-mail,
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webstránka, telefónne číslo, …), ale v tomto prípade je dôležitá podoba, ktorá
sa v hernom prostredí nazýva avatar.
Samotný pojem avatar pôvodne pochádza z hinduistickej filozofie a je spojovaný s inkarnáciou (vtelením) vyššieho alebo dokonca najvyššieho „bytia“.
Inak povedané, reinkarnácia Boha. V roku 1984 použil tento termín spisovateľ
William Gibson v románe Neuromancer, v ktorom si ľudia vytvorili virtuálne
3D reprezentácie samých seba – avatarov – pre spoločne zdieľaný virtuálny
svet (Kelly, 2007).

!

Obr. 1: Andreas Fischer alias Zero Cold (Casper, 2007).

Avatar hráčovi umožňuje existovať v danom hernom prostredí. Podľa Zlatoša
(2008), predstavuje sebareprezentáciu fyzického používateľa. „[...] môžete si
vytvoriť charakter a vychutnávať si spočiatku jeho anonymitu, ale neskôr sa charakter stane väčšou časťou vášho života, [...]“ (Chan, 2007). Identita vo virtuálnom
svete je oveľa flexibilnejšia. Ponúka hráčovi slobodnejšiu definíciu seba samého, prípadne možnosť vytvorenia si viacerých identít. Umožňuje ľahkú zmenu
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rasy, pohlavia, veku, ekonomického zázemia, ba dokonca živočíšneho druhu.
Stáva sa hráčovým virtuálnym alter-egom, ktoré si môže vytvoriť na svoj „vysnívaný“ obraz alebo sa stať superhrdinom (Obr. 1), pretože avatar nemá obmedzenia ako hráč v reálnom svete. A práve možnosť byť hrdinom je aj dôvodom, prečo sú počítačové hry na svete také populárne a, z hľadiska marketingu, také predávané. „Možnosť žiť ,alternatívne životy‘ je jedným zo základných argumentov herného marketingu.“ (Švelch, 2008, s. 22).
Avšak podľa Malíčka (2008), bez ohľadu na výnimočnosť avatara zostáva
najdôležitejším hrdinom samotný hráč, pretože len v rámci neho môžu existovať všetci ostatní hrdinovia, ktorým zasvätil svoj voľný čas, ba dokonca časť
svojho „ja“.

Formy avatarov
Väčšina hráčov spravidla nepoužíva len jeden typ avatara, ktorý by predstavoval ich virtuálnu (hernú) identitu. Najvyššou formou je integráciou všetkých
typov, čo znamená, že nickname, logo aj charakter (Tab. 2) spolu kooperujú a je
teda možné podľa ktoréhokoľvek z nich identifikovať tú istú osobu, resp. jej
virtuálnu identitu. V marketingu je ekvivalentom corporate identity.
2D

3D

Forma

A nickname
V
A
logo
T
A
R charakter

preddefinované

vlastné

preddefinované vlastné

✔

✔

✘

✘

✔

✔

✔

✔

obrázok

obrázok

postava

hrdina

Tab. 2: Formy avatarov (Mikuláš, 2012).

Profil hráčov počítačových (video) hier v Nitre
vzhľadom na in-game advertising
Keďže žiadny z analyzovaných výskumov nebol realizovaný výhradne na Slovensku, rozhodli sme sa preto overiť výsledky prieskumu GameParku a Intelu,
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ktoré mohli byť vzhľadom na veľkosť výskumnej vzorky generalizované aj na
slovenských hráčov, vlastným výskumom na konkrétnom regióne. Cieľom dotazníkového prieskumu bolo zistiť charakteristiky hráčov počítačových hier v Nitre a ich vnímanie propagácie umiestnenej v hrách (in-game advertising).
Všimli ste si niekedy pri hraní reklamu
umiestnenú priamo v hre ?
(N = 75)

Nie
16.0%

Nie
(nejednoznačné)
17.3%
Áno
66.7%

Graf 4: Vnímanie in-game advertisingu hráčmi počítačových hier
v Nitre (Mikuláš, 2012).

Výskumný súbor, ktorý reprezentovali 75 hráči počítačových (video) hier v Nitre, tvorilo 85,3 % mužov. Väčšina hráčov mala vek od 13 do 25 rokov a prevažná väčšina z nich boli študenti. 68,3 % uprednostňovalo hranie na klasických
počítačoch, najmä v domácom prostredí. Takmer tretina hráčov si vyhradzuje 2 – 4
hodiny denne na hranie, pričom extrémnym prípadom bola skupina (24 %),
ktorá priznala, že bez problémov hráva aj viac ako 4 hodiny za deň. Najčastejšie hrávaným žánrom počítačových hier v Nitre boli strieľačky (príp. FPS), ale
značný podiel mali aj RPG a MMORPG hry (online). Ak hráči práve nehrajú, ako
uviedli v dotazníku, väčšina z nich bloguje alebo chatuje o hraní s inými hráčmi
(28,3 %), aktívne vyhľadáva informácie o hrách na herných portáloch (26,2 %)
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alebo sa stretáva s inými hráčmi na rôznych podujatiach (17,2 %). Skoro pätina
hráčov potvrdila sociologický fenomén, že radi sledujú svojich partnerov pri hraní (Mikuláš, 2012).
Z hľadiska advergamingu sme zistili, že až 66,7 % hráčov si jednoznačne
všíma komerčné oznámenia umiestnené v hrách (Graf 4), 13,1 % im venuje
pozornosť a v necelých 8 % prípadoch dokonca došlo ku kúpe produktu (t.j.
k ovplyvneniu nákupného správania). Najväčší podiel, v súvislosti s vybavením
si konkrétnej značky alebo hry, do ktorej bola umiestnená propagácia, mala
spoločnosť Electronic Arts (Mikuláš, 2012).
Pri porovnaní výsledkov nášho výskumu (okrem časti týkajúcej sa vnímania in-game advertisingu) s prieskumom GameParku a Intelu sme dospeli
k zhode najfrekventovanejších charakteristík hráčov, čím sme potvrdili všeobecnú platnosť záverov česko-slovenského prieskumu aj pre konkrétny slovenský región, akým je Nitra (Tab. 3). Zároveň sme tým potvrdili reprezentaPrieskumy hráčov počítačových hier
Realizátor

GamePark, Intel

Mago

Rok

2010

2012

Miesto realizácie

ČR a SR

Nitra, SR

Výskumný súbor (hráči) 5859

75

Pohlavie

muži

muži

Vek (roky)

13 – 25

13 – 25

Herné rozhranie

na počítači

na počítači

Hranie za deň (hod.)

2–4

2–4

Najhranejší žáner

strieľačky

strieľačky

Tab. 3: Porovnanie prieskumov hráčov počítačových hier (Mikuláš, 2012).

tívnosť nášho výskumného súboru, a tým aj relevantnosť našich ďalších zistení. Z hľadiska marketingu sa nám podarilo poukázať na dôležitosť problematiky vnímania in-game advertisingu cieľovou skupinou hráčov počítačových (video) hier a v budúcnosti by sme odporúčali aplikovať podobný výskumu na
veľký počet respondentov (Mikuláš, 2012).
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ZAMĚŘENO NA
UŽIVATELE A MARKETING

Zdeněk Záhora
zakladatel a předseda MU Game Studies, o.s.
Zdeněk Záhora je absolventem oboru teorie interaktivních médií při FF MU;
současně dokončuje studijní obor management a marketing v neziskovém sektoru na stejné univerzitě. Předmětem jeho prací je primárně participativní kultura, její principy v kultuře hráčů digitálních her a přenos těchto principů do
praxe současných marketingových strategií. Zabývá se také analýzou struktury digitálních her. Mezi jeho projekty patří i komunitně laděné retro srazy pod
značkou Good Games Gaming Clubu – GGGC.

Participativní
marketing

T

ento text rozebírá podmínky a možnosti participativního marketingu
z pozice (herního) vývojáře. Předkládá příklady synergie mezi interaktivním publikem a nízkonákladovým marketingem využívající kreativních komunit uživatelů daného média. Primárním kontextem je průmysl digitálních her,
ale produkty, služby a hry jsou v textu chápány jako obecné systémy interakce,
užití a spotřeby, čímž jsou předkládané kategorizace a analýza podmínek participativního marketingu využitelné i mimo rámec digitálních her.
Hráči her a jejich aktivita jsou významnou silou na pomyslných miskách vah
úspěchu v oblasti prodeje digitálních her. Míra zapojení do spoluutváření herního obsahu, ať už tvorbou samotného herního obsahu nebo vytvářením paratextů, je podmíněna několika parametry: politikou vydavatele, možností participace, kterou hra umožňuje, nebo zajímavostí fikčního světa. Publika mediálních textů, která se zapojují do utváření daného textu, lze zahrnout do participační kultury (Jenkins 2006).
Participativní marketing je poté označení aktivit na straně vydavatele či
vývojáře, které zapojují zákazníka do procesu užívání daného produktu nebo
služby s cílem jeho aktivního kreativního zapojení. Jsou to specifické postupy
komunikace, pobídky a stimulace zákazníků, jejichž výsledkem je aktivní zákazník. Toto zapojení může pak proběhnout časově různě náročnými formami.
Začneme-li obecným kontextem vztahu zákazník–marketing, lze jednoduché
prvky participativního marketingu identifikovat např. u správy sociálních sítí
a oblasti engagement marketingu. Za nejjednodušší formu zapojení lze považovat like, sdílení obsahu nebo komentář. Marketingovým cílem je potom vytváření takového obsahu, který „provokuje“ k většímu zapojení. Pokud však někdo
sdílí obrázek, který musel předtím graficky upravit, vynaložil mnohem více
úsilí a mluvíme spíše o participaci, která vyžaduje více interaktivní publikum.
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„[…] pro tuto etapu vývoje publika je příznačné, že jednotlivec má dosti
velkou možnost vybírat si, co bude číst, na co se dívat, co poslouchat a jakou konečnou podobu bude mít to, co si nakonec vybere. […] Člen mediálního publika na sebe bere některé funkce editora a autora.“
(Jirák 2009: 213)
Cílem participativního marketingu je co největší šíření produktu mezi zákazníky a budování produktivní komunity. Základem je dosáhnout co největší virality, tedy organického šíření informace o produktu mezi lidmi skrz komunikační sítě. Virální marketing je svatý grál „markeťáků“ dneška. Každý týden
vychází nové reklamy, které zhlédlo několik miliónů diváků v krátkém čase1,
a poptávka po virálních videích je vysoká. Participativní marketing se ale od
toho virálního liší v cílovém chování zákazníka, které chce marketér vyvolat
a podpořit. Ideálním případem je totiž kreativní zapojení, které vyžaduje mnohem větší časovou investici na straně zákazníka, než je pouhé kliknutí na
ikonku „sdílet“ nebo použití odkazu.
Tendenci zákazníků vytvářet kolem konzumovaného produktu další obsah
lze sledovat napříč médii mnohem dále, než by se na první pohled mohlo zdát.
V rámci své diplomové práce Umění kultury hráčů digitálních her (Záhora 2011),
jsem nahlížel na hráče optikou kreativních subkultur a typologie tvorby na bázi remixu; to vše v prostředí globální vesnice (McLuhan 2011), v době informačního věku (Toffler 2001) a duchem konvergence médií (Jenkins 2006).
Práce nabízí náhled zespodu od hráče-konzumenta, který se zapojuje, tvoří, učí
se a participuje na daném mediálním textu. Participaci na hlavním textu lze
označit za paratext (Consalvo 2009) a nalézt jej můžeme u většiny medií. Když
po divadelním představení vyjde několik recenzí (a to i v době bez digitálních
technologií), v novinách nebo na blozích, jedná se o participaci na hlavním mediovaném textu, jímž je divadelní hra. Při zkoumání (ať už uměnovědném nebo mediálním) zařazujeme paratext do oblasti zájmu, neboť nám podává relevantnější náhled do prostředí, ve kterém byl daný text recipován. U divadelní
hry je tento paratext jakousi nadstavbou, avšak nezasahuje do samotného jádra hry.

1

Viz sekce top virály týdne na portálu Tyinternety.cz TOP virály týdne. Tyinternety.cz [online].
2013 [cit. 2014-01-01]. Dostupné z: www.tyinternety.cz/search/top+vir%C3%A1ly+t%C3%BDdne
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Jak souvisí paratext s marketingem?
Posuneme-li paratext do roviny nových médií, nacházíme takové příklady mediálních obsahů, do kterých paratext zasahuje přímo do hlavního textu a rozšiřuje jej. V oblasti her se může jednat o jednoduchý editor map, který umožní
hráčům produkovat další hratelný obsah, čímž se prodlouží herní doba. V oblasti umění nových médií lze nalézt různě interaktivní umělecká díla vyžadující
participaci diváka, který tak dotváří dané dílo svým vstupem (od raných happeningů, hudebních děl až po interaktivní instalace).
Pro tento text je důležitý způsob nahlížení na produkované dílo (produkt či
službu) jako na systém, který má určité modulární prvky, jež mohou být inspirací a prostorem pro zákazníky (hráče), kteří vyplňují tento prostor vlastním
obsahem. Tím rozšiřují daný produkt (hru/službu), oslovují nové potenciální
zákazníky a vytvářejí tak přidanou hodnotu.
Nahlédneme-li na participační kulturu optikou producenta a tvůrce v kontextu herního průmyslu, tedy pohledem svrchu, dostává se do centra pozornosti otázka, jak dosáhnout efektu, který má silná komunita tvůrců a tzv. fandomu u her: rozšíření znovuhratelnosti, podpory dlouhodobého prodeje a výše zmíněné virality.
Identifikace paratextu a analýza toho, jak daný systém umožňuje participaci, je pak základním krokem k vylepšování daného systému (pokud je stále ve
vývoji) nebo k vhodnému alokování zdrojů marketingu – u některých systémů
lze stimulovat participaci jednodušeji, u některých naopak velmi nákladně.

Participace a herní průmysl
U některých subjektů herního průmyslu lze mluvit o cílené stimulaci hráčů
k participaci či podporování celého spolutvůrčího ekosystému (Terraria,
2011), jiným subjektům ale nelze přisoudit prvoplánový záměr propagovat
hru. V takových případech zafungovala sama komunita, příkladem je přídavná
mapa Defenders of the Ancient (DotA) do hry Warcraft 3 (2002), ze které vznikl
samostatný herní žánr MOBA – Multiplayer Online Battle Arena. Tvůrce této
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mapy byl nakonec v roce 2009 zaměstnán firmou Valve (poskytovatel služby
Steam), aby se spolupodílel na tvorbě hry Dota 2 (2013)2.
Výsledkem participativního marketingu je kreativní aktivita na straně zákazníka a tím pádem určitý přídavný obsah. Běžně se užívá anglický termín
user generated content. Leboff doporučuje využití UGC v kontextu marketingu
ve své knize Sticky marketing: jak zaujmout, získat a udržet si zákazníky (2011):
„Všude, kde je to možné, by firmy měly podporovat vznik UGC, tedy obsahu
vytvářeného přímo uživateli (user-generated content). To znamená, že by
měly podněcovat zákazníky, aby sami poskytovali užitečný obsah, který
pomáhá zvyšovat hodnotu firemní obchodní nabídky. […] Když dáte lidem
možnost spoluvytvářet vaší nabídku, umožníte jim přizpůsobit ji jejich
představám. Výsledná nabídka pak zřejmě bude mnohem přesněji odpovídat tomu, co vaši zákazníci skutečně požadují.“ (Leboff 2011: 121)
Onou popisovanou nabídkou mohou být v kontextu her například drobné modifikace vzhledu postavy (avatara), uživatelského rozhraní (GUI), barevné palety či celé stylizace hry3. Moddeři, jak se říká těm hráčům, kteří jsou zároveň
částečnými vývojáři a vytváří do hry vlastní obsah, mnohdy znovu zprovozní
například staré hry na novém zařízení tak, aby hra využívala vyššího rozlišení,
možností novějšího enginu (Baldur’s Gate, 1998). Jindy zase vytváří celkové
modifikace hry, které zasahují do samotných herních mechanik a vytváří prakticky novou hru – modifikace typu overhaul.
Obecně lze do participativního marketingu zařadit fan art, různé formáty
videa od recenzí po tzv. let’s play, živé vysílání (streamování), nové mapy a modifikace, komunitní soutěže o nejzajímavější díla, povídky nebo třeba cosplay
(převádění virtuálních stylizací a módy do reálného kostýmu).
Tvorba fanoušků může nabírat zcela soběstačných uměleckých rysů, stejně
jako vlastní formu. Například fanoušci japonské animace po celém světě vyNa tomto místě je důležité zmínit, že některé nástroje, jako je třeba otevřenost hry pro modifikace nebo editor, nelze jednoduše přidat do hry ex post, případně je zpřístupnit hráčům v nějaké
smysluplně jednoduché formě. Proto je vhodné plánovat marketing digitálních her s porozuměním technologii a designu konkrétní hry. Některá rozhodnutí a změny je totiž těžké odhadnout na
začátku vývoje, co do požadovaného efektu a časových či finančních nákladů týmu.
2

3

Viz velké komunitní modifikace pro hry od firmy Bethesda – SCOTT, Robin. Nexus mods and
community [online]. 2007 2013 [cit. 2014-01-01]. Dostupné z: http://www.nexusmods.com.
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tváří tzv. Anime Music Video, ve kterém remixují video a hudbu do nového celku, videoklipu. Tato videa fungují jako motor vzdělávání v oblasti nelineárního
střihu videa na straně fanoušků a výsledné „amvéčko“ je také přidanou hodnotou na straně dalších fanoušků či diváků. Zmíněná hodnota pro diváka je
(1) obsahová/umělecká (existují soutěže pouze v tvorbě AMV) a (2) informační/marketingová. Když totiž nadšený střihač spojí oblíbenou hudbu a oblíbené
anime, dochází ke cross-promotion, za kterou ani jeden z původních autorů (hudební a filmové studio) nemusel vynaložit žádné náklady. Problematika kultury remixu, postprodukce a hudebního průmyslu samozřejmě sahá hodně hluboko a nelze na aktivity prosumerů (producent + consumer) nahlížet paušálně
pozitivně. Lze totiž namítnout, že efekt dané křížové propagace je mnohem
nižší než potenciální ztráta, neboť během AMV je často použita hudební skladba v celé délce. Tuto problematiku rozhodně nelze podceňovat, avšak z oblasti
autorského práva a hudby známe mnoho příkladů, kdy kombinace remixu
a tendence open source (např. u dostupnosti samplů či otevřených licencí) byla
příčinou úspěšného produktu či značky. Cross-promotion a virální šíření UGC
lze na závěr označit za příklady marketingově prospěšných rysů kultury remixu a interaktivního publika v době sociálních sítí a nových médií.

Podmínky participativního marketingu
Vraťme se nyní k otázce toho, proč mají některé mediální texty plodnější kreativní komunitu, která vytváří vlastní obsah a zlepšuje tak šíření informací
(o zdroji) mezi lidmi. Základním pilířem participativního marketingu je tvůrčí
zapojení příjemce mediálního textu. Už jen tím, že tento příjemce zpracuje daný mediální text, vysílá signál, že považuje dílo za relevantní a hodnotné pro
to, aby do něj investoval svůj čas. Na konci tvůrčího procesu participace je pak
na straně zákazníka do určité míry vlastní dílo, které bude šířit mezi své přátele a známé mnohem pravděpodobněji než dílo cizí. V kontextu marketingu digitálních her může toto šíření nabrat několika forem:
1. přímá reference: v hospodě, na fórech, pomocí videa, recenze nebo blogu
2. ukázka, performance: let’s play, elektronický sport, streamování,
speedrun (záznam dohrání hry co nejrychleji)
3. dílo, příběh: fan art, fan fikce, modifikace, další přídavný obsah
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S těmito popsanými formami osobní reference může autor mediálního textu
(nebo marketingová strategie) přímo pracovat, stimulovat je nebo regulovat.
V textu identifikujeme čtyři hlavní předpoklady, které procesu zapojení uživatele předcházejí: (1) motiv, (2) nástroje, (3) platforma a (4) podpora autora.

Motiv
Hlavní surovinou, kterou si uživatel daného média osvojuje a dále ji rozpracovává, je motiv. Tím je myšlena bohatost obsahu nebo užití dané věci. Motivem
musí být něco, co uživatel rozpracuje, nebo něco, co jej inspiruje. U literatury
se může jednat o silný příběh nebo propracovaný fikční svět, který postačí
k tomu, aby čtenář participoval na textu a napsal vlastní příběh stejných postav či ve stejném světě (často u literárních hrdinů Sherlock, Conan nebo u fikčního světa H. P. Lovecrafta).
Čtenář ale nemusí participovat v rámci stejného média. Bývá běžné, že kniha inspiruje k tvorbě obrazu nebo divadelní hry. V rámci vizuálního umění lze
pak mluvit o významných obrazových symbolech, které lidé dále rozpracovávají, kopírují a inspirují se jimi. V kontextu digitálních her se jedná o různé typy
motivů. Hry jsou svou povahou multimediální, proto je jasné, že mezi silné
motivy lze zařadit ty příběhové, vizuální i filmové. Silným motivem může být
také modularita a otevřenost hry pro nový obsah. Vznikají pak rozsáhlé modifikace a v některých případech i jedinečné emergentní příběhy (viz dále).

Nástroje
Druhou přísadou, která dopomáhá větší participaci uživatele, jsou nástroje.
Obecně se může jednat například o dostupnost samotné technologie. V době,
kdy byla dostupnost filmové techniky velmi malá, se mohl kreativní divák zapojit do daného díla v rámci jiných dostupných médií (např. již zmiňovaných
povídek a příběhů), avšak až dostupnost kamery Sony Portapak (1967) nastartovala například celý umělecký směr videoart. Pro digitální hry jsou typickými
nástroji:
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1. Možnost přizpůsobení avatara (= reprezentace hráče v rámci virtuálního
světa), která dává hráči možnost větší imerze. Vizuální záznamy pak nejsou generické, ale pro každého hráče do jisté míry unikátní, což je předpokladem pro hráčské příběhy a sdílení (typické pro MMORPG).
2. Design herních mechanik a dynamik takový, že hráč vytváří specifické
prostorové struktury v rámci hry. To je typické pro strategické hry nebo
různé simulátory (Age of Empires, 1997; Transport Tycoon, 1994). Každý
průchod danou hrou je jedinečný. Hráč si staví budovy a upravuje prostor
v rámci samotného hraní, jeho příběh je pak opět unikátní.
3. Editor hry, který umožňuje hráči upravit nejen prostor, ale i herní mechaniky a dynamiky dle vlastních preferencí. Dle rozsahu editoru má pak
hráč možnost experimentovat s herními prvky, přidávat vlastní obsah
(modely, textury nebo dialogy), a vytvářet tak vlastní verzi hry nebo vlastní hru.
4. Software pro záznam a zpracování audiovizuální složky her, pomocí kterého hráči dokážou zaznamenat průchod hrou, sestříhat z něj epizody, přidat úvodní a závěrečnou znělku, doplnit grafické efekty a mnoho dalších
drobných úprav (YouTube, SonyVegas, Adobe Premiere, Final Cut, Adobe
Ilustrator, Audacity, Gimp a další). Jedná se i o aplikace pro živé vysílání
(Twitch.tv, XSplit, Miiix, GrooveShark). Ne všechny hry jsou ale optimalizované na využití těchto technologií (FPS limity, nekompatibilní rozlišení,
nedodržení standardů poměru monitorů apod.). I tyto malé překážky mohou vyústit ve zbytečnou snahu o participativní marketing, pokud je technologie hry nekompatibilní s využívanými standardy.

Platforma
Třetím předpokladem pro efektivní realizaci participativního marketingu je
vhodná platforma. Tím je myšleno prostředí či komunikační kanál, ve kterém
jsou výsledky zapojení uživatele sdíleny, hodnoceny, šířeny a oplétány další komunikací. Takovéto komunikační uzly, jež zároveň agregují další tvůrce a diváky výchozího mediálního textu, jsou pomyslnými centry, ze kterých se obsah
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šíří dál a kolem kterých vzniká znalostní komunita, jež funguje jako jakýsi katalyzátor pro vývoj daného typu tvorby (např. rozdílné techniky u psaní příběhů a stříhání videa, různé komunitní návody a rady do začátku). Do této definice zapadají sociální sítě, subkulturní uzly a specializovaná diskusní fóra, blogové sféry nebo servery pro sdílení videa.
Mezi takové platformy můžeme řadit i ta místa, kde nedochází ke sdílení
nějakého velkého obsahu, ale k výměně informací o uživatelích. Příkladem
jsou ve hrách typické leaderboardy, tedy seznamy hráčů seřazené od toho nejlepšího, případně filtrované podle lokality, nejčastěji však podle dosaženého
skóre. Bojovat o první místo v jakékoli disciplíně a mít možnost pochlubit se
svým výsledkem je něco, co vývojáři digitálních her běžně implementují do
svých her. Skóre a body jsou také primitivními stavebními prvky jednoho z aktuálních trendů marketingu a metod podpory vzdělávání v oblasti elearningu
– gamifikace, čili využívání herních principů v primárně neherních situacích.
U digitálních her zde zasahujeme do oblasti komunitního managementu,
kdy lze na diskusních fórech konkrétních her stimulovat různé soutěže, výběry toho nejlepšího od fanoušků do oficiální komunikace samotné firmy, časově
omezené výzvy (např. koncept daily challenge u hry Spelunky, 2013) nebo pobídky k rozsáhlejší tvorbě4. Výše popisované platformy můžeme nalézt jak pod
křídly konkrétní hry a jejího oficiálního zástupce, tak zcela odděleně na komunitních fórech, které s výrobci vůbec nesouvisí5.

Podpora autora
Posledním stavebním kamenem participativního marketingu je podpora autora.
Za tímto označením leží otevřený přístup k tvorbě fanoušků a přizvání uživatelů do tvorby díla. Tento vzorec změny v přístupu ke značce či produktu můžeme stopovat v současné situaci globálního trhu, přerodu výroby k poskytoBohemia Interactive a UGC soutěž o půl milionu eur, viz článek: SCHULENBERG, Thomas. Arma 3
modding contest involves pool of €500,000, potential contracts. Joystiq [online]. 2013 [cit.
2014-01-01]. Dostupné z: www.joystiq.com/2013/12/08/arma-3-modding-contest-involves-poolof-500-000-potential-cont.
4

5

Typické příklady lze nalézt u starších her, např. Quake, 1996, kdy se formovaly komunity speedrunnerů z celého světa, příkladem je také současná síť Reddit, jakási alternativa diskuzního fóra
s vyhraněnými tematickými kluby – viz Reddit [online]. 2005 [cit. 2014-01-01]. Dostupné z:
www.reddit.com.
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váním služeb a přemíry informací, které nás bombardují ze všech stran. Žijeme v době, kdy si musíme vybírat z velké nabídky nepřehledných substitutů
toho, co chceme. Marketing se stal nejen nástrojem prodeje, ale také nástrojem vybudování dlouhodobého vztahu se zákazníkem, kterému se zároveň
snaží dávat co nejméně překážek.
„Podstatou marketingu dnes není vytváření chytrých sdělení, ale vedení
zajímavých konverzací. Nejde jen o předání vlastních příspěvků, stejně důležité je také naslouchat ostatním a učit se od nich. […] Marketing se posunul do jiné roviny – již nejde o sdělení, jde o konverzaci.“
(Leboff 2011: 127)
Herní vývojář by neměl klást hráči překážky nebo zakazovat tvorbu svých potenciálních hráčů. Právě naopak, každý kreativní jedinec je možným ambasadorem hry a vytváří přídavný obsah, který rozšiřuje možnosti dalších hráčů
a zároveň šíří informace o hře.

Potenciál hry pro participativní marketing
V textu jsem popsal některé možnosti, které má vývojář v situaci, kdy už hra
vyšla (stimulace tvorby paratextů, zpřístupnění vývojářských nástrojů, kreativní soutěže…). Tyto ad hoc metody doplňují designová rozhodnutí o plánované hře ještě před jejím vydáním. Jedná se zejména o možnosti přizpůsobení
obsahu a nástroje pro jeho tvorbu, které hodlá vývojář zpřístupnit hráčům.
V následující části shrnuji takové vlastnosti her, které jsou využitelné kreativními hráči a vytváří vhodné prostředí pro participativní marketing6.
Prvním předpokladem pro hráčovu participaci je existence silného motivu,
který hráč rozpracovává a kolem kterého vypráví vlastní příběh. Míra toho, jak

Je důležité zdůraznit, že ne každý žánr her je pro participativní marketing vhodný. Jednoduché
hříčky nebo primárně kompetitivní hry často nemají dostatečné příběhové nebo vizuální motivy
v rámci dané hry, které by kreativní hráči zpracovávali (pokud kolem hry neexistuje dlouho vytvářený fikční svět, např. Warhammer od roku 1983, Star Wars od roku 1977). U takových her (bez výrazného příběhu) ale může být silným motivem i performance, vlastní výkon hráče. V tomto případě bychom mohli uvést již zmíněnou participativní tvorbu typu speedrun, sestřihy toho nejlepšího
z turnajů eSportu apod.
6
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nelineární a unikátní každý příběh může být, ovlivňuje: (1) flexibilní průběh
hry, (2) emergentní vyprávění a gameplay.

Flexibilní průběh hry
Pokud hra nenutí hráče postupovat lineárně, dává mu vždy určitou míru svobody v tom, jakou cestu zvolí. To zapříčiňuje jedinečný průchod hrou, který je
možné zaznamenat a zpracovat, ať už jako záznam let’s play nebo jako živé vysílání – streamování. Jakmile hra obsahuje rozdílné příběhové větve tak, aby
nestačil jeden průchod hrou k tomu, aby hráč viděl kompletní obsah, má hra
větší potenciál „být zpracovávána“ v duchu participativního zapojení hráčů.
Každá jednotlivá herní instance je totiž otiskem identity hráče.
Typické žánry: RPG se systémem impaktových7 rozhodnutí (Mass Effect,
2007), strategické hry (Civilization V, 2010), sandboxové hry a otevřené světy.

Emergentní vyprávění a gameplay
Emergentní je takové vyprávění, které autor hry nevypráví exaktními narativními technikami, ale programuje takový systém herních prvků a dynamik, které tato vyprávění umožňují. Emergentní vyprávění vyžaduje takové vlastnosti
hry, které umožňují hře „tvořit“ příběhové situace a postup událostí tak, že
každý průchod hrou je jiný a do jisté míry unikátní. Může se jednat o generované texty i o náhodné situace v herním prostředí a překážky, které hráč musí
překonat.
Typickým příkladem je herní série The Sims, ve které se hráč stará o rodinu,
buduje dům nebo pořádá párty. I když jsou příběhy vyprávěny velmi zjednodušeně, je každý průchod hrou jiný. Celý dům, oblečení a všechno, co hráč vidí, je
výsledkem jeho vlastní práce. Situace, které nastávají, jsou unikátní pro danou
herní instanci a můžeme mluvit o emergentním vyprávění, jež je výsledkem
toho, co je (1) umožněno zdrojovým kódem a (2) kompletním vstupem hráče.
Emergentní vyprávění je typické pro robustní simulace, otevřené světy
a hry typu sand-box. Výše uvedený příklad je jednoduchý, míra unikátních pří-

7

To jsou taková sdělení, která mají dopad na děj hry a uzavírají některé příběhové větve.
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běhů je do důsledku v této hře vcelku omezená. Vhodným příkladem silně
emergentního vyprávění je hra Dwarf Fortress (ve vývoji od roku 2006). Jedná
se o obrovskou simulaci trpasličí pevnosti, která jde až do extrémů v tom, co se
v ní může přihodit, a i přes svoji primitivní grafiku je tato hra ideálním příkladem toho, jak významná může být participace. Dwarf Fortress je freeware hra,
kterou vyvíjí bratři Tarn a Zach Adamsovi a jejíž vývoj je plně sponzorován členy komunity. O příbězích trpaslíků a trpasličí pevnosti vznikají populární komunitní příběhy, videa a návody, které virálně šíří informace o hře, a Dwarf
Fortress se tak stalo kultovní hrou8.
Emergentní vyprávění je tedy jednou z hlavních surovin pro let’s play (video
i příběhy), ale také pro živé vysílání, kdy je emergentní vyprávění podkladem
(jakýmsi pódiem) pro improvizaci.
Typické žánry: otevřené světy (Skyrim, 2011), simulace (Dwarf Fortress,
2006), sandboxové hry (GTA V, 2013).

Participativní marketing optikou vývojáře
a marketéra
Na základě modelu MDA9 a znalostí kultury hráčů může herní vývojář už dopředu odhadnout, nakolik je jeho plánovaná digitální hra potenciálně využitelná hráči. Prozkoumáním tendencí participativního marketingu a podmínek,
které jsou pro něj potřebné, lze odstranit technologické a designové překážky
(např. přidat funkce pro snazší audio/video záznam), které by hráčům komplikovaly kreativní zapojení. Některé hry lákají hráče i na performativní výkony
ve hrách typu závodu nebo výzvy. Dohrání hry co nejrychleji (speedrun) nebo
na nejtěžší obtížnost (hard core challange) je demonstrací schopností hráče
a záznamy takových průchodů hrou jsou běžně sledovány na YouTube, Speed

8

Viz příběh Boatmurdered – Kolektiv autorů. Dwarf Fortress - Boatmurder. LP Archive [online].
2006 [cit. 2014-01-01]. Dostupné z: http://lparchive.org/Dwarf-Fortress-Boatmurdered.
9

HUNICKE, R., LEBLANC, M. a ZUBEK, R. MDA: A formal approach to game design and game research. Discovery. 2004. [Dostupné online]: www.cs.northwestern.edu/~hunicke/MDA.pdf.
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Demos Archive nebo živě na SpeedRuns Live10. Poslední dvě zmíněné komunity také pořádají největší charitativní maraton v hraní her SDA Charity Marathon – Awesone Games Done Quick, na kterém se v roce 2013 vybralo přes čtvrt
milionu dolarů na charitu Doctors Without Borders11.
Zapojení hráčů nelze stimulovat vždy. Hráče nelze do důsledku zcela kontrolovat nebo regulovat. Participativní marketing je spíše o schopnosti orientovat se v daném prostředí a umět naslouchat a predikovat, který možný obsah by mohl být pro hráče zajímavý. Z marketingového pohledu je třeba zdůraznit, že někdy nemusí samotná hra obsahovat zvláštní mechaniky pro stimulaci participace. Lidé si jednoduše rádi hrají, používají fantazii, domýšlí si
a přetváří to, co zažívají. Daná hra pak těží hlavně z malého počtu lidí, kteří
vytváří vlastní obsah. Proto se participativní marketing odlišuje od tendence
engagement a virálního marketingu, u něhož je to masa lidí, která v omezeném
čase vyústí v chtěný marketingový efekt. Participativní marketing je o vybudování tvrdého jádra aktivních uživatelů, kteří se stávají spoluautory a jsou ideálními ambasadory daného produktu, hry či služby.
Mít zdravou komunitu a velký počet ambasadorů je základní předpoklad
i pro úspěšnou kampaň v rámci crowdfundingu (viz podkapitolu Crowdfunding
dále). Participativní marketing u velkých subjektů může bohatě využít konvergence médií (Jenkins 2006) a principu frančízy. Frančíza je termín pro označení značky, která vyrábí své produkty v několika různých odvětvích (např.
Tchibo, Tesco). Z herních frančíz lze uvést např. sérii Pokémon, která zasáhla
i střední Evropu. Hrdinové tohoto světa a roztomilé potvůrky se objevují ve
formě her (původní médium), sběratelských kartiček, oblečení, plyšáků, komiksů, hraček a dalších produktů. Různá média fungují v různých rovinách komunikace, spotřeby a tvorby. Proto pro každé médium nalezneme charakteristickou tvorbu uživatelů daného média. Henry Jenkins popisuje konvergenci
médií jako současné využívání rozdílných médií až do situace, kdy se stírají
rozdíly mezi médii. Pro marketing v mnoha odvětvích (nejen v oblasti digitálních her) je optika frančízy, participativního marketingu a konvergence médií

Viz weby SDA. Speed Demos Archive [online]. 1998-2013 [cit. 2014-01-01]. Dostupné z: http://
speeddemosarchive.com a SRL. SpeedRunsLive [online]. 2009-2013 [cit. 2014-01-01]. Dostupné z:
http://speedrunslive.com.
10

11

Viz oficiální stránka charitativního maratonu – SDA. SDA Charity Marathons [online]. 2013 [cit.
2014-01-01]. Dostupné z: http://gamesdonequick.com.
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důležitým impulsem k rozšíření hledáčku analýzy prostředí spotřeby, ve kterém existují aktivní uživatelé. Tyto uživatele by měla marketingová komunikace podněcovat k většímu zapojení a neklást jim překážky.

Závěr
Popisované fenomény a jejich vztahy můžeme ilustrovat pomocí níže přiloženého grafického schématu.
Schéma vychází ze dvou pólů: (1) Hráč/Uživatel a (2) Reklama, kterou produkuje právě uživatel. Celý proces rozebírá zejména způsoby, kterými uživatel
zpracovává konzumované dílo, v našem případě konkrétní digitální hru. Hráč
v první fázi zpracovává motiv, a to několika možnými způsoby.
Hra – značí samotnou interaktivní aplikaci, v rámci které lze upravit např. vizuál herního avatara (customizace, která vede k personalizaci záznamů z hraní
hry) nebo vytvářet herní obsah v různých editorech. Herní obsah, který mohou
hrát další hráči, lze označit za hratelný obsah, který má vazbu jak na samotnou
hru (rozšiřuje její spotřebu), tak na variabilitu záznamů hraní hry, které hráči
produkují (entertainment => let’s play), čímž vlastně poskytují vydavateli neplacenou reklamu.
Vizuál – tento bod ve schématu reprezentuje vizuální líbivost a charakter dané hry, který inspiruje k dalším uměleckým a kreativním dílům, jež souhrnně
označujeme za fan art. Opět je zde základním prvkem vlastní tvorba, kterou
uživatel šíří dál a oslovuje jí potenciální zákazníky dané hry.
Příběh – tato větev označuje všechny motivy a činnosti, které vedou k participativnímu zapojení v oblasti vytváření dalších vyprávění z daného fikčního
světa, inspirované charaktery postav apod. Specifickým příkladem jsou hry,
které umožňují emergentní příběhové situace; příběh pak může probíhat
v rámci média digitálních her a být částečně dirigovaný a částečně improvizovaný. Tyto podmínky nahrávají různým videopříběhům a lze jimi vysvětlit obrovskou popularitu žánru hraní her v současném prostředí YouTube (viz nejvíce sledovaný kanál na světě PewDiePie a Happy Wheels).
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Herní obsah

Hra
Customizace

Hráč
Uživatel

Motiv

Vizuál

Příběh
Performance

Vlastní tvorba

Fikční svět
Emergentní vyprávění

Výkon

Hratelný obsah

Fan art

Video
Kvalita
Rychlost

Entertainment

Reklama

Performance – výše popsané podmínky pro improvizované hraní úzce souvisejí se schematickou větví performance, ve které hráč akcentuje vlastní performance, (ne)kvalitu svých hráčských schopností a improvizace. Podle typu výkonu lze identifikovat různé formáty sdíleného obsahu (rychlost – speedrun,
kvalita – esport, comedy – různá let’s play).
Všechny schematické větve ústí do jakési přidané hodnoty, zábavního obsahu,
který vytváří hráči pro další hráče, případně uživatelé pro další uživatele, vezmeme-li v potaz jiné formy interaktivních systémů (crowdsource, ugc). Všechny
výsledky participace lze pak obecně shrnout pod termín entertainment.
Cílem tohoto textu bylo popsat právě onen moment, kdy se zapojení uživatele
a jeho kreativní tvorba stává zábavním obsahem pro další stávající či potenciální uživatele. Výsledky uživatelské kreativity jsou pak pro vydavatele neplacenou reklamou. Pokud bychom ale chtěli odhadnout, jaké náklady na participativní marketing musí vydavatel vynaložit, museli bychom pátrat v samotném vývoji, designu a realizaci daného interaktivního systému.
Pochopení fungování participativního marketingu a strukturovanou analýzu daného produktu a jeho prostředí spotřeby lze využít zejména při alokaci
zdrojů při tvorbě marketingové strategie k předejití zbytečných nákladů a posílení efektivních oblastí participace.
Aneb není virál jako virál.
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