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Příloha 1: Scénář k polostrukturovanému rozhovoru 

Místo: 

Datum: 

I. Úvod: 

1. Představení výzkumníka 

2. Seznámení s účelem výzkumu a jeho logikou, vymezení základních pojmů 

3. Požádání o vyplnění krátkého dotazníku 

4. Zahájení rozhovoru 

5. Závěr rozhovoru a poděkování za pomoc při výzkumu 

II. Dotazník mapující hráčovu herní zkušenost 

A) Jméno/přezdívka: 

B) Věk:  

C) Povolání: 

D) Jak často hraješ na pc? (0-5 hod týdně, 6-19 hod týdně, 20+ hodin týdně) 

E) Jaké žánry her preferuješ? Prosím, u každého žánru uveď oblíbeného herního zástupce. 

F) Počet odehraných hodin v Zaklínači: 

G) Herní zařízení/platforma: PC (GoG, Steam) nebo KONZOLE (Playstation, Xbox) 

H) Hrál/a jsi i předešlé dva díly zaklínačské série? 

I) Máš zkušenost s hraním dlc Srdce z kamene a/nebo O víně a krvi? 

J) Četl/a jsi knižní předlohu hry od Andrzeje Sapkowského? 

III. Polostrukturovaný rozhovor 

Údaje mapující hráčkou zkušenost informanta + faktické údaje  

1. Co tě inspirovalo k tomu, aby sis hru pořídil? 

➢ Jaká byla tvá očekávání před koupí hry? Představoval/a sis dopředu herní zážitek, vývoj příběhu, 

postavy atd.?  

2. Kdy jsi hru Zaklínač 3: Divoký hon hrál/a (před jak dlouhou dobou dobou)? 

➢ Dokončil/a jsi hru? 

➢ Pokud ANO, dohrál/a jsi ji „na jeden dech“, nebo ses k ní postupně vracel/a? 

➢ Pokud NE, kde jsi skončil/a? Kolik etap jsi rozehrál/a? Proč jsi hraní přerušil/a? 

3. Vzpomeneš si, jak jsi měl/a nastavenou grafiku? 
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➢ Je pro tebe ponoření do hry závislé na grafice? Proč? 

4. Na jakou obtížnost jsi hru hrál/a? 

➢ Je pro tebe ponoření do hry závislé na obtížnosti/challenge? Proč? 

5. Uvedl/a jsi, že jsi Z1 a Z2 hrál/a. Co nového hráči Z3 podle tebe nabízí?  

➢ Porovnej prožitek imerze v těchto třech hrách. 

6. Uvedl/a jsi, že rozšíření (dlc) Srdce z kamene a/nebo O víně a krvi jsi také hrál/a. 

➢ Přinesly ti nějaké stěžejní herní zážitky, čímž samostatnou hru obohatily? 

7. Uvedl/a jsi, že jsi knihy Sapkowského četl/a. Myslíš, že tě znalost knižní předlohy nějak 

ovlivnila ve hře?  

Ludické zapojení, narativní zapojení, afektivní zapojení, prostorové zapojení, auditivní 

zapojení (Calleja, 2011)  

8. Jaká bys popsal svou herní strategii? 

➢ Hlavní dějová linie vs. Side-questy, Gwent a pěstní souboj; přehlednost rozdělování talentů...atd. 

➢ Myslíš, že sama hra nabízí dostatek prostoru a svobody volby? Vyhovuje ti to tak? 

9. Jak na tebe působil originální zaklínačský svět („lore“ hry)?  

➢ Zdál se ti herní svět přehledný? Co hráči nabízí? 

➢ Dokázala tě sama hra vtáhnout do děje/příběhu? Kdy se to stalo/jakými prostředky? (tempo vtažení) 

10. Zdá se ti hra něčím výjimečná (ve srovnání s ostatními RPG)? 

➢ Co dělá Z3 jinak? V čem vyniká, co se týče budování věrohodné fiktivní reality? V čem naopak 

selhává? 

11. Hlavním hrdinou je zaklínač Geralt z Rivie neboli Bílý vlk, Řezník z Blavikenu atd. Jak 

tě jeho postava vtáhla do hry? / Jak na tebe působil? / Dokázal/a ses do něj během hry 

vžít? 

12. Myslíš, že v tobě hra svým prostorovým zpracováním dokázala navodit prožitek 

reálného světa? (Řekl bys, že hra působí realisticky?) 
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13. Teď by mě zajímalo, jaké místo ve světě Zaklínače si tě nejvíce získalo. Máš k němu 

nějakou konkrétní vzpomínku? 

14. Přispěla podle tebe k lepšímu ponoření se do hry také její zvuková stránka? 

15. Popiš mi svůj nejsilnější zážitek ze hry. Může jich být i víc. Čím je/jsou pro tebe tak 

speciální? 

➢ Teď otázku trochu zúžím. Dokázal bys mi popsat nejradostnější zážitek? 

➢ A naopak nejsmutnější? 

➢ Dokázala tě hra něčím překvapit? 

16. Dokázal/a ses do hry natolik ponořit, až jsi přestal vnímat dění okolo? Nebo tak, že pro 

tebe bylo těžké ji přestat hrát? 

➢ Těšil/a ses na někdy hraní Z3 tolik, že jsi odložil/a nějakou jinou aktivitu jen proto, aby ses mohl/a 

ponořit do světa hry? 

➢ Vybavíš si, kolik hodin vkuse max jsi u hry dokázal strávit během nejlepšího herního období? 

17. Jak dlouho u tebe prožitek imerze trval? Projevoval se nějak i po skončení hraní? 

➢ Přemýšlíš nebo přemýšlel/a jsi nad hrou i mimo hraní samotné?  

18. Měl jsi v nějaké fázi hraní naopak pocit, že imerze není tak silná a že tě hra přestává 

bavit (že s hraním přestaneš)? 

➢ Pokud ano, čím to bylo/co to způsobilo? 

➢ Co ti (ve hrách obecně) dokáže narušit prožitek ponoření se do hry? 

19. Co hráčská komunita? Existuje někdo, s kým ses o hře bavil, diskutoval progres atd.?  

➢ Je pro tebe důležité sdílet s někým své zážitky ze hry? 

20. Řekl/a bys, že tě Zaklínač 3 nějak ovlivnil? 

21. Doporučil bys Z3 známému? (Proč ano/ne?) 

Závěr 

22. Existuje něco, na co jsem se nezeptala a podle tebe bych měla?  

23. Máš nějaké připomínky k rozhovoru? Chtěl/a bys něco upravit, okomentovat, dodat na 

závěr?  
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Příloha 2: Přepsané rozhovory s informanty 

Bohouš 

V: Co tě inspirovalo k tomu, aby sis hru pořídil? 

I: Hm, já nevim. To, že mě bavil Skyrim a viděl jsem na internetu různý trailery a gameplaye. 

Hrozně se mi líbilo, jak je to zpracovaný. Prostě protože mám tyhle hry hrozně rád. Samý meče 

a fighty a takhle...tak jsem si to prostě chtěl zahrát. Tak jsem se o to začal víc zajímat, číst...líbil 

se mi soundtrack už tenkrát, si pamatuju. 

V: Jakto, byl nějakej release toho soundtracku? 

I: Ne, byly tam písničky z toho, tak se mi líbily. Já jsem zrovna sháněl takový ty středověčtější. 

Kamarád, co hrál jedničku a četl to, mě taky inspiroval ke hraní. 

V: Měl jsi nějaký očekávání před tím, než jsi hrál přímo trojku? 

I: Protože jsem měl odehraný ty dvě hry předtím, měl jsem očekávání docela dost velký hlavně 

na ten otevřenej svět. Ten jsem si myslel, že bude trošku větší. Vůbec mě to potom nějak 

nemrzelo. 

V: Jak větší? 

I: Jsem myslel, že bude zobrazeno větší území na mapě Zaklínače jako celýho. Máš tam jen 

Velen s Novigradem, Skellige a White Orchard a Kaer Morhen....víš jak. Jelikož jsem Z3 hrál 

hned poté, co jsem nahrál druhej díl, měl jsem o polohách jednotlivejch měst asi větší 

povědomí. Navíc z knížek, že jo. (pozn. hrál hru v roce 2016, rok po vydání hry) 

V: Představoval sis dopředu herní zážitek z trojky?  

I: To jsem si nějak extra nepředstavoval, spíš jsem se jen hodně těšil. Že mi to rozšíří obzory 

na moje "vnitřní světy" a tak. 

V: Co to jsou tvoje „vnitřní světy“? 

I: No, prostě...já nevim. Třeba takový ty, no, od malička, co si člověk představuje, že je 

válečník, a takový ty blbiny. (smích) Že pro něj platěj ty pravidla ze světa, jak by se tam asi 

choval, jak by vypadali lidi kolem, který znám, co bych v tom světě dělal, mimo tu hru…a tak 
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asi. 

 

V: Rozumím tomu správně, že si představuješ sám sebe ve světě Zaklínače, třeba? 

I: Třeba. No, prostě, že to umím pak líp prožít, tu hru, když se do ní vžiju. Já si navíc hodně rád 

zjišťuju všechno do hloubky o věcech, který mám fakt rád, takže o světě Zaklínače vím fakt 

hodně. Ale spíš jen ty příběhový, faktický věci, ty herní mě tolik nezajímaj, jako třeba kdo je 

voice actor, kdo psal scénář. Spíš ty příběhový věci, jako jakej je stav války, kde leží daný 

území, jak by se daly obléhat, kde žijou jaká monstra a tak. 

V: Máš takovejch světů víc? 

I: Třeba ten Skyrim mě hodně ovlivnil. Pak třeba Tolkienův svět. A tak. No, ono se to špatně 

popisuje, je to taková vnitřní záležitost, moc nevím, jak to teď honem uchopit… Jsou to spíš 

takový představy. Když se přesuneš do toho světa a pak tam utíkáš v myšlenkách. Tvoříš si 

v něm vlastní příběh, kterej je ale samozřejmě ovlivněnej tim základnim ze hry. Málo her mě 

takhle ovlivní. Většina je taková tupá, to Z3 rozhodně není. 

V: Čím to Z3 dělá, čím je pro tebe tak specifickej? Chápu to správně, když v tom vidím určitý 

propojení s lorem hry?  

I: Víceméně. Je to takovej můj celkovej dojem ze hry, nejen lore, i třeba grafický zpracování, 

hudba. Musí mě umět vtáhnout celkově, být jiná, zajímavá. Ve světě Z3 je to rozhodně díky 

tomu otevřenýmu světu. Je možný se tam jen procházet bez toho, abych plnil nějaký úkoly tý 

hry, to prostředí se musí logicky měnit, hra musí umět překvapit, příběh musí být zajímavej. Já 

nevim, já nad tim asi nikdy nepřemejšlel, čím to je, prostě to je. (smích) První tohle obohacení 

jsem cejtil u Skyrimu, to mě hodně dostalo.  

V: Dobře. Myslíš, že zrovna Z3 si tě získal něčím specifickým? 

I: Tou komplexností asi. Tím, že k tomu jsou i knihy. Ten svět je strašně snadno 

„absorbovatelnej“, jestli to tak můžu říct. Máš k němu milion vodítek, je takovej…hrozně živej, 

umí vytvořit komplexní dojem, jako kdyby fakt někde existoval. Hodně mě na tom baví to, že 

tahle zaklínačská realita je skvěle maskovaná, ta hra fakt umí vyvolat pocit domova. Je hodně 

komplexní, snadno se v tom světe ztratíš, fakt působí na všechny smysly a hra je především 

dost chytře udělaná. Ono se to blbě popisuje, je to fakt spíš takovej…vnitřní prožitek. 
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V: Tak jo, děkuju. Zatím se posuneme dál, kdyby tě k tomu ještě něco napadlo, určitě povídej. 

Tak, když jsi Z3 hrál poprvé, jak to probíhalo; získala si tě hra hned a dohrál jsi ji okamžitě, 

nebo to chvíli trvalo, bylo to na etapy? 

I: Hru jsem dohrál na jeden dech během jednoho měsíce, a to i na úkor jinejch věcí, je mi jasný, 

že se budeš ptát, jak jsem to stihl. (smích) Prostě si na tu hru čas uděláš. Jakkoliv, co to stojí. 

(smích) 

V: Jak rychle ses do ní dokázal ponořit? 

I: Hned! Hrál jsem ji hned po zkouškovym, což bylo koncem února, a na konci března už jsem 

ji měl sfouknutou. Se všim všudy, s většinou side questů a tak. Akorát jsem nehledal všechna 

brnění, to jsem si nechal až na dobu, když jsem Z3 hrál podruhý. 

V: Co grafika? Jak jsi ji měl nastavenou? 

I: Většinu na střední detaily, víc mi počítač neutáhnul. Kvůli plynulosti hry jsem něco musel 

dát na menší, což mě štvalo. 

V: Myslíš, že grafika může imerzi ovlivnit? 

I: Rozhodně, myslim, že je to hodně důležitý. Ale ač jsem tam ale těch fps neměl tak moc, ač 

se mi to trošku kousalo a nebylo to úplně plynulý, stejně jsem tu hru dokázal hrát třikrát. Prostě 

je fakt dobrá. Dokonce jsem v jednu chvíli měl posunutej i zvuk hry…postavám se hejbala pusa 

dřív, než šel dabing...i tak jsem byl do hry ponořenej až až, ač mě to místy štvalo. Jsem to chtěl 

rychle, aby se vymáčkli, a zvuk furt nikde (smích). 

V: (smích) Tomu rozumím. Čím to bylo, že tě to i tak bavilo, když grafika zaostávala? 

I: Jo, jako je tam nutný to souznění zvuku a obrazu. Pak už všechno klape, jak má. A když není, 

zachrání to příběh. Bylo to vtahující událostma a tím, jak se to postupně rozjíždělo.  

 

V: Na jakou obtížnost jsi hru hrál? 

I: Nejdřív na Just the story, ale postupem hry jsem si obtížnost zvyšoval. 

V: Myslíš, že to hraje při ponoření se do hry důležitou roli? 
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I: Jako jo, je dobrý, že se to ve hře dá nastavovat. A věřim, že dost hráčů to tak má, kor u 

některejch jinejch her. Ale já nepotřebuju nějaký velký score, nehraju to kvůli tomu. Konkrétně 

u týhle hry rozhodně právě kvůli story, její skvělý atmosféře a chytrosti. Celýmu historickýmu 

pozadí tý hry, fantazii...ta obtížnost je pro nějaký velký gejmry spíš, to já zas nejsem. 

V: A jak by ses sám charakterizoval jako hráč? 

I: Prostě hltač atmosféry, příběhář. A zrovna RPGčka mi to můžou nabídnout, proto je to můj 

oblíbenej žánr. Nepotřebuju si nic dokazovat vysokejma procentama a nejvyšší obtížností, ač 

to tahle hra nabízí a místy mě to bavilo.... No, nevim, jak to vysvětlit, prostě stejně ten příběh 

nad všim převládá. Nechápu třeba lidi, co nehráli jedničku a dvojku...tam je tolik moudrosti! 

(smích) 

V: K tomu se zrovna teď dostanem! Jedničku a dvojku Z jsi tedy hrál. Co novýho podle tebe 

Z3 hráči nabízí? 

I: No jasně, otevřenej svět a hrozná obsáhlost. Jednička byla dlouhá, dvojka docela krátká...ale 

trojka NEUVĚŘITELNĚ dlouhá. Taky nabízí větší množství questů, což mi lahodí. Lepší 

grafiku, lepší mechanismy hry.  

V: Z hlediska imerzivity…když porovnáš všechny tyhle tři hry, jak to máš? 

I: Ve všech je imerzivita velká, ale v Z3 asi největší. 

V: Čím si myslíš, že to je? 

I: Tím vším, co jsem předtím zmiňoval. Prostě je to umělecký dílo, všechno je skvěle 

poskládaný do sebe, dotažený do konce. Člověk si tam může dělat úplně co chce. 

V: Přesuneme se tedy dál. Rozšíření jsi hrál obě. Myslíš, že hráči přinesly nějaké stěžejní herní 

zážitky, kterými obohatily samotnou hru? 

I: Joo, určitě! DLCčka byly obě hrozně super. Mně se líbil hlavně Toussaint, jako ta mapa celá. 

To je zrovna takový místo, kam se člověk vrací i v myšlenkách, když se chce třeba 

usmát...prostě je to příjemný takový. A soundtrack k tomu samozřejmě. Nový příšery tam byly, 

hrozně moc věcí přinesl. Celej příběh z Blood and wine je takovej...ty jo, si úplně pamatuju, 

jak jsem to začal hrát po zkouškovym v letňáku jak to vyšlo. A takový to, jak příjdeš za těma 
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dvěma rytířema na začátku, který znáš vlastně z knížek...a teď tam kosíš ty bandity a jedeš tam 

znova...nebo jak s nima jedeš do tohotoho...no prostě hned na začátku okamžitě spadneš do 

toho příběhu a jseš tam až po uši. Rychlej spád, celý tě to sežere. V podstatě ani nemáš čas si 

to celý pořádně prohlídnout, protože musíš pracovat. (smích) No a Hearts of Stone dobrý, 

trochu rozšířená mapa ve Velenu, nahoru na východ, no. To bylo pěkný. Ale to už mě nebavilo 

tak extra. Spíš jen určitý postavy…hlavně ten záporák, Gaunter O'Dimm. Když se dozvídáš, 

kdo on je, tak to je strašidelný! Bál jsem se. Bylo to napínavý.  

V: Kdy ses bál nejvíc? 

I: Hned od začátku. Vlastně byl už na začátku normální nerozšířený hry, má takovej zajímavej 

a děsivej ksicht. Trochu to zkazili, že ho dali do traileru, mohli na tom nachytat ještě víc napětí, 

neměli to vůbec dělat. (smích) Byl by to větší wow moment, takhle je to jen klasickej vytahanej 

záporák. 

V: Zažil jsi ale i tak obecně někdy wow moment?  

I: Joo, hlavně, když jsem potkal postavy z knížek. 

V: A když shrneme prožitek imerze mezi DLC a základní hrou, je to podle tebe srovnatelný, 

nebo i z hlediska ponoření se do hry přinesly rozšíření něco navíc? 

I: Já si myslim, že Blood and Wine je pro mě natolik přelomový rozšíření, že mi to místy 

přinášelo větší radost, větší ponoření se do hry. Možná to bylo tim, že jsem se na to hrozně těšil, 

nehrál jsem to plynule s klasickou hrou. Víš jak, taková nová vlna imerze po dlouhym čekání. 

Ty jo, teď jak o tom mluvim, hrozně si to chci zahrát, uaaa! (smích) 

V: Haha, rozumím! Přesuneme se tedy dál. Co knížky? Několikrát ses o nich už zmiňoval, tak 

teď jim dáme prostor. Myslíš, že tě znalost knižní předlohy nějak ovlivnila ve hře? 

I: Ne, neovlivnily. Já je četl paralelně s hraním Z3. Možná mě to jen obohatilo o zážitky s 

jinejma postavama…že mě víc těšilo, když jsem někoho z knih potkal ve hře, ale jinak...no, 

vlastně jsem si kvůli knížkám vybral Yennefer. 

V: Takže by se dalo spíš říct, že tě hra samotná inspirovala k přečtení knížek? (smích) 

I: Přesně! (smích) Už mám přečtený úplně všechny, co vyšly. 
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V: Teď trochu zamlžená otázka; jaká byla tvoje herní strategie? Vylož si ji, jak chceš. 

I: Ehm...moje strategie byla taková...že jsem si hru chtěl užít, jak jen nejvíc to jde. 

V: Jak jsi to dělal? 

I: No, chtěl jsem třeba poznat všechny příšery, nějak se obohatit. Přečíst si o nich. To je jedna 

z mála her, kde jsem si ty knížky fakt četl a strávil spoustu času v inventáři. Číst si o postavách, 

fakt bejt v tom světě, vžít se do Geralta, vědět, proč přemejšlí jak přemejšlí. Ta hra tě může 

strašně obohatit, jak jazykově, tak fantazijně...informačně o tý hře a jejim světě. 

Pak moje strategie byla...svou postavu jsem si tunil na boj a na alchymii. Hodně jsem užíval 

znamení a boj. Nejvíc jsem používal qwen, pak igni, docela málo axie... 

V: A co dějová linie versus side questy? 

I: Dějovou linii krásně doplňovaly sidequesty, který mi kolikrát přišly dokonce imerzivnější, 

než ta hlavní. Ty jo, teď jsi mi připomněla...hrozně mě bavil gwent a pěstní souboje. A taky ty 

jejich narážky na filmy a seriály. Třeba jeden z bojovníků v Novigradu se jmenoval Durden the 

Tyler, takže jakože Fight Club, že jo, to bylo strašně vtipný. No, tak tyhle dvě věci jsem hrát 

hodně. Líbilo se mi taky, že díky Blood and Wine přibyl do Gwentu novej deck, Skellige. 

Najednou jsi mohla taky vsadit víc peněz, to bylo dost dobrý! Normálně můžeš vsadit jen těch 

10...a to je malý ocenění na to, jak skvělou strategii v tý hře jsem měl, normálně neprůstřelnou. 

(smích) 

V: Takže se to povedlo a docílil jsi touhle strategií toho, aby sis to hodně užil? 

I: Joo, rozhodně. Taky pro mě bylo hodně důležitý jet to na ten dobrej konec, rozhodovat se 

správně. To mě dost vtahovalo do hry…to, že musím bejt na pozoru, abych nějaký rozhodnutí 

neprošvihnul a nezkazil. Vnímal jsem každou maličkost a občas jsem si tu hru i vracel, když se 

mi vyústění nelíbilo, když mě to až "probudilo" z toho ponoření...když jsem si řek "Sakra, ne, 

takhle to nechci" v tu chvíli to byla zas jen hra a já to vrátil a ponořil se znovu. Ten příběh je 

fakt strašně důležitej. 

V: Bereš to jako vynoření? Jak se to projevuje?  
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I: To, že jsem v příběhu natolik ponořenej, až se najednou proberu a musím s tou hrou jednat 

jako se hrou a vrátit to. To v reálu nejde, tím jsou typický hry. A jsem za to rád. Ve filmu mě 

to taky vynoří, když se děj nepohybuje tak, jak bych chtěl, ale tam to vrátit nemůžu, tady si to 

přizpůsobuju, a to mě zase „zanoří“. (smích) 

V: Díky. No, a jak na tebe vlastně působil ten "lore" hry, jak jsme zmiňovali. Ten originální 

zaklínačský svět? 

I: Mně se líbí hodně! 

V: A proč, co je na něm jiný, co imerzivní? 

I: No, není tak idealizovanej jak všechny ostatní...třeba Pán prstenů. Najdeš tam hodně typů 

lidí, příšer...svym způsobem je to podobný Hře o trůny, akorát takový slovanštější. Je to dost 

dejchlý naší historií, protože Sapkowski je historik, že jo. Zároveň se mi líbí, že je to hodně 

dýchlý tou přímo slovanskou historií, to se mi dost líbí. 

V: Svět se ti zdál přehlednej? Ptám se kvůli té jeho otevřenosti. Zapadá ti všechno do sebe? 

I: Jó, jasně. Na mapě se krásně vyznáš. I ve městě, třeba v Novigradu, ač to nějakou chvilku 

trvá. Jsou tři města, kde se vyznám...to je v Mafii 1 a 2, Empire jak se jmenuje...něco...no a 

tady, hlavně v tom Novigradu. I po slepu. 

V: Wow! Kdy tě ten zaklínačskej svět dokázal vtáhnout, jak se to stalo, kdy, čím... 

I: No už od naprostýho začátku. Dokonce už samotnej úvod mě dostal. Ten sen, nádherná 

krajina, Yennefer, maličká Ciri…pak se probudíš z toho snu, je tam ten Vesemir, prostě paráda. 

Okamžitě, hned tě to vtáhne. Začnou se hned bavit, do toho samozřejmě ten dokonalej 

soundtrack, teď skončí filmeček, uvidíš východ slunce, hned na to rozsekáš pár ghúlů, nasedneš 

na koně a jedeš tou zdevastovanou krajinou...to ani nejde, aby tě to nevtahlo. Pokud tě tohle 

nevtáhne, tak jseš vyplej...nebo nemáš rád počítačový hry. (smích) Prostě ten začátek je skvěle 

udělanej. Mistrovský dílo. I to, jak jsi omezenej jen na White Orchard. I kvůli tý otevřenosti, 

protože já bych se zpočátku jistojistě ztratil. Nekazí mi to zážitek; když máš menší mapu na 

okoukání a na rozkoukání se a zžití s tou hrou, tak je to lepší pro mě. Na to by si leckdo ale 

mohl stěžovat, že jo. 
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V: Takže tempo vtažení bylo rychlý. A trvalo ti po celou dobu hry, nebo byly nějaký slabý 

místa, kdy sis říkal, že nejsi ve hře ponořenej natolik? 

I: Joo, tempo hodně rychlý a trvalo po celou dobu. Samozřejmě, že sem tam se to zpomalilo 

(třeba při hledání brnění), ale Z3 rozhodně není typ hry, který by tě znudila.  

V: Zdál se ti ta hra něčím vyloženě výjimečná v porovnání s jinejma (hlavně RPG) hrama?  

I: Je to hranej film, což je z hlediska imerzivity nejlepší. Z hlediska ponoření ti to prostě pomůže 

plně se se všim zžít, ztotožnit. To se mi v moc hrách nestalo. Například v GTA se ti tohle nikdy 

nestane, tam je to takový blbý. Stejně jako ve Skyrimu...plníš nějaký questy, procházíš 

nekonečný jeskyně jen abys něco našla a pak prostě čekáš, že když jsi pro to šla celou tu cestu 

a zabralo ti to takovýho úsilí, bude to mít nějaký vyústění, a ono nakonec ne. Je to celý 

nelogický. Kdežto v Z3 to dává smysl, všechno. je to reálnější, nějak to eskaluje, to hrozně 

pomáhá. Postavy maj za sebou příběh, kterej tě chytí a nepustí ani poté, co quest dokončíš. 

Obecně se dá říct, že to dodržuje ty příběhový věci jak v knížce nebo filmu...nějak to stoupá, 

pak to má klimax, pak další zápletky. 

V: Co myslíš pojmem klimax? 

I: No, z literatury, já studuju anglickou literaturu. Nějakej peak, ten top, ten vrchol děje. 

Vyvrcholení, že jo. 

V: Ok, díky! V čem hra teda vyniká, v čem naopak selhává; když si to shrneme? 

I: Vyniká ve filmovosti, v příběhu, v atmosféře, kterou jsem jinde nezažil. Neni to "hraju, abych 

něco hrál", ale prostě..."hraju, protože jsem součástí tý hry už". 

V: Co je pro tebe ta filmovost? Jak bys to charakterizoval? Je to tou přirozeností hry, odsýpáním 

příběhu? 

I: Je to takový i hezky emotivní a přesně jak říkáš, přirozený. Když potkáš některý ty postavy 

z dřívějška, je to jako kdybys v reálu fakt potkal nějakýho starýho dobrýho kámoše a fakt se 

tak cejtíš, je to super tohle. Ta hra má spoustu momentů, který hrozně dobře vtáhnou hráče. Ta 

filmovost je v tom skvělym příběhu, kterej ty máš najednou možnost ovlivnit. Je hodně kvalitní, 

příběh je doopravdy na úrovni filmu, seriálu. Postavy jsou promakaný, jsou komplexní 

charaktery, je to strašně zajímavý a pro mě vtahující. Neselhává podle mě v ničem. Možná bych 
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dodal pár postav z předchozích dílů či knížek. Jinak je hra prostě super. Jó, vlastně blbost je 

kuše. Je slabá, je to zbytečnej předmět. 

V: Ok, díky. A co hlavní hrdina Geralt, jak tě jeho postava vtáhla do hry? 

I: Velmi. Mám ho rád, je to sympatickej hrdina, až úplně ideální i s těma chybama, který má. 

Jseš rád, že hraješ přímo za něj, protože je silnej a dobrej. To je zas ta filmovost, zastupuješ 

nějakou postavu, která už je hotová a netvoříš si ji. Je to tu určitě k dobru. 

V: Myslíš, že v tobě hra svym prostorovym zpracováním dokázala navodit prožitek reálného 

světa? To jsem už malinko zmiňovali, chceš něco doplnit? 

I: Ano, moc. Lesy, vesnice, města; všechno krásně a poctivě zpracovaný do posledního detailu. 

Na tohle by se možná lepší grafika hodila, to je pravda. Ale mně se místa líbila i tak, bez 

nejvyššího nastavení. V každý z vesnic se děje něco jinýho, lidi si žijou svym vlastnim životem. 

Kromě White Orchardu, kde se dvě babky baví stále dokola, pokaždý, když tam přijdeš...ten 

samej dialog, to mi tu imerzivitu a filmovost maličko kazilo, ale neni to žádnej extrém. 

V: Chápu…to jsou ty neřešitelný opakující se smyčky. A jaký místo si tě obecně nejvíc získalo? 

I: Všechny, nejde říct jedno. Miluju zaklínačský lesy. To je jak u nás v Rakovníku, když se jdeš 

projít. Tak reálný, až skoro cejtíš tu vůni jehličí a dřeva. Křupe ti to pod nohama, dokonce tam 

jsou i ti správní ptáci, zvěř. Taky miluju Toussaint, tu pohádkovost. Hrad ve Vellenu, kterej je 

nádhernej, historickej. Novigrad jako město je zas živej, jako opravdový město.  

V: Chtěl bys tam někde bydlet? (smích) 

I: Jó, klidně jó. Ani nevim kde, všechno se to tam mění i v rámci toho jednoho regionu...třeba 

u Vellenu, ty ubový lesy, uaah. Klidně bych snad bydlel i v lese. Ty západy slunce, měsíc. 

V: A co samostatný zvuková stránka hry? Soundtrack, dabing. 

I: To je milion věcí. Když jsem jel v Toussaint, tak tam je příjemná potichá hudba. Dost to 

vtahuje, pomáhá mi to. V ten moment, když jsem jel na koni v pohádkový krajině, cejtil jsem 

díky hudbě slunce na kůži, letní vánek. Až tak důležitý to je. Ve Vellenu hudba zas dokáže 

podtrhnout tu zdrásanou, zpustošenou, neúrodnou krajinu, která je sužovaná válkou. 

A ten soundtrack miluju, pouštim si ho i mimo hraní samotný, třeba v buse, tramvaji. Dabing 
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je super, hlavně ten anglickej, německej trošku horší. Je to nejen zvukově, ale i jazykově dobře 

zvládlý. Trpaslíci mluví skotskym akcentem, Geralt jedinej americkym, na Skellige mluvěj 

irsky. Sedí to jak prdel na hrnec. 

V: Popiš mi teď prosím svůj nejsilnější zážitek ze hry. Jakýkoliv. 

I: Nejsmutnější je smrt Vesemira, mám jeho postavu moc rád. I v knihách jsem si ho dost 

oblíbil, takže to pro mě bylo jako ztratit nějakýho člena rodiny. Jako fakt. Byl jsem z toho chvíli 

špatnej. A nejradsotnější zase to, když přivezeš Ciri na Kaer Morhen a je tam Yennefer, Triss, 

všichni zaklínači. Miluju! (smích) Tuhle scénu si občas pouštím i jen tak na youtube.  

Taky ten samotnej začátek je moc povedenej...jak samostatný hry, tak dlc Blood and Wine. 

Když si vybavim ten moment, mám husinu. To ani nejde popsat. To ani z filmů nemívám, 

možná tak u znělky Star Wars. 

V: Dobře, posuneme se dál. Dokázal ses do hry někdy natolik ponořit, že jsi přestal vnímat dění 

okolo? Toho jsme se už taky dneska dotkli. 

I: Mhm, ano. Řekl bych, že často. Dokonce pro mě občas bylo těžký ji přestat hrát, když jsem 

někam musel jít a byl jsem v napínavý části, kdy mě hra fakt sežrala. Občas člověk už nechce 

hrát a vypnout hru není problém, ale občas chceš hrát strašně dlouho a nekončí to. A když 

nechci hrát, je to jen když hledám brnění. (smích) 

V: (smích) Chápu. A jak jsi říkal, odložil jsi kvůli hraní Z3 někdy i jiné aktivity? 

I: Jó, i školu. Nějaký nedůležitý přednášky. Jednou jsem si notebook vzal do školy na semináře 

jen kvůli tomu, že jsem chtěl hrát. I o pauzu v práci (smích). Ale to jsem ho měl s sebou spíš 

náhodou, protože jsem hned pak jel domů, ale jasný, využil jsem toho, že ho s sebou mám ke 

hraní (smích). 

V: Vybavíš si, kolik hodin max jsi u hry dokázal strávit během nejlepšího herního období? 

I: Ty jo, to nevim...tak šest. Pak už mě bolí oči. Možná osm, když jsem jel i přes bolení očí. 

(smích) Ale kdyby nebylo těch očí, hraju určitě dýl. 

V: A jak dlouho u tebe ten samotnej prožitek imerze trval? To přemýšlení nad hrou před hranim 

a i dojíždění pocitu po hraní. Dokážeš si to vybavit? 



16 
 

I: Dokážu. V hlavě jsem si během herního období hru přehrával pořád, strategicky promýšlel. 

Byl jsem do hry ponořenej minimálně 15 min před hranim, kdy jsem si už při pouštění kompu 

představoval, co a jak budu dělat, koho asi potkám, fakt jsem byl uvnitř. A po hraní to 

samozřejmě dojíždí, zas tak do doby vypnutí kompu nebo do přelazení se na jinou činnost. 

Často se mi o hře pak třeba i zdálo.  

V: Jo? A jak ten sen vypadal? Jako klasickej sen, kdy se ti přehrává nějaká činnost, kterou 

během toho dne děláš, nebo byl složitější? 

I: No, většinou to bylo v době, kdy jsem k tomu četl knihy. Zdály se mi nějaký rozuzlení, jako 

příběhu, nebo že jsem v Brokilonu s Geraltem, když je raněnej. 

V: Zajmavý! 

I: Byl jsem do toho příběhu tehdy hodně zažranej. 

V: Měl jsi někdy pocit, že imerze není tak silná a že hrát snad přestaneš? Říkals, že u hledání 

zbroje, že jo? 

I: Jo, přesně. V momentech, kdy něco děláš, protože vyloženě musíš, ale ne z hlediska příběhu, 

ale spíš kvůli lootění, tunění zbroje, nahánění xpéček...vlastně shrnutě u čehokoliv, u čeho nebyl 

příběh, tam jsem se místy nudil. Třeba u tý zbroje taky byly nějaký listy s popisem a příběhem, 

ale to bylo pro mě dost vedlejší a nebavilo mě to číst, což je asi jediný ve hře celkově. 

V: A co ti ve hrách obecně dokáže prožitek imerze narušit? 

I: Nuda. Opakovatelnost, předvídatelnost. Nedotaženost. U Z3 cítíš, že je to udělaný s láskou, 

dobře a pořádně, už jen kvůli tomu, že vývojáři chtěj a dělaj to podle sebe, ne kvůli penězům. 

Nemám rád, když z her čiší to, že je to rychlokvaška, herní telenovela. Nebo je to hloupý. 

V: Kde to třeba bylo? 

I: Nevim, nějaký trapná Call of Duty nebo GTAčka. To je taková blbost, nedává to smysl. 

Všude jsou polonahý holky nebo vytuněný guny, auta. Nic ti to nedá, neobohatí tě to. Nebo 

Assassin's Creed kdy furt dokola někoho kapsaříš, přepadáváš, ani nevíš proč...jen kvůli tomu, 

že ti to nějakej jouda řekne. Fuj, až je mi z toho špatně. To je taková ztráta času! 
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V: U hraní Z3 jsi nikdy neměl pocit, že ztrácíš čas? 

I: V žádnym případě. Tam se to nějak vyvíjelo, obohacovalo tě to skoro všim, čim mohlo. Tím, 

jak je ta hra propracovaná a smyslupná, je to fakt jako dobrá knížka, film nebo puzzle. Bral 

jsem to kolikrát jako challenge...ty questy vyplnit co nejlíp. A že občas to fakt úsilí stálo.  

 

V: A co herní komunita nebo kamarádi, se kterými diskutuješ progres? 

I: Na let's playe nekoukám, do skupin na fb se moc nehrnu. Kamarády, co hru hráli, mám, ale 

bavil jsem se s nima až po tom, co jsem vylezl z doupěte a měl dohráno. (smích) Taky máma a 

přítelkyně si stěžovaly, že hraju občas až moc. Ale to mi imerzivitu nenaruší, jsem tak 

ponořenej, že je neslyšim. (smích) 

V: Ok. Takže to pro tebe v otázce imerze důležitý není? 

I: Není, jsem spíš vlk samotář. I proto mám radši single RPG. Ale chytrý, jak jsem říkal. (smích) 

V: Tak to je ode mě všechno. Myslíš, že jsme na něco důležitého nezapomněli? Doplnil bys 

něco? Upravil? 

I: Ne, myslím, že jsme probrali všechno. 

V: V tom případě děkuju za spolupráci a účast ve výzkumu! 

I: Já taky moc děkuju, bylo to zajímavý! 
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Filip 

V: Tak, jak ses k Z3 dostal, co tě inspirovalo k tomu, aby sis hru pořídil? 

I: No, já jsem hodně velkej gamer a mou zálibou je orientovat se na trhu s hrama, takže, 

přirozeně, Z3 byla velká ryba v roce 2015, kterou jsem jednoznačně musel mít. Navíc to bylo 

z dílny CDPR Red, což je jasná známka kvality. Nevím, jestli ty to tu zkoumáš, ale nedávno 

jsme se s klukama v práci (jsme ajťáci) bavili o tom, jak je to s oblíbeností her. Třeba teďka, 

koupil jsem si Playerunknowm's Battlegrounds, což je momentálně nejhranější hra, a je to 

hrozná blbost, neskutečná kravina, byly to fakt vyhozený peníze, asi nejvíc vyhozený peníze 

mýho života, hrůza. (smích) Přitom je to nejhranější, takže myslím, že kvalitu hry nemůžeš 

hodnotit dokonce ani podle tý oblíbenosti. No, prostě, oblíbenost hry s imerzí fakt nakonec asi 

nesouvisí, nevím, Z3 skončil jako Hra roku, byl taky podobně oblíbenej ve svou dobu, ale tady 

bych to za vyhozený peníze rozhodně nepovažoval, to pro mě byl rozhodně jeden z nejsilnějších 

herních zážitků. 

V: Dle čeho bys to teda hodnotil? 

I: Já nevím, třeba u Z3 je nějaká hratelnost až na posledním místě. Je hodně hranej, ale spoustu 

gamerů odradí kvůli tomu, jak je dlouhej. Takhle kvalitní hra snad nikdy nemůže být pořádně 

ohodnocena natolik, jak by si zasloužila, protože není primitivní, aby ji tolik lidí hrálo. 

Overwatch, Rocket League, LoLko...to jsou všechno neskutečný rychlovky, který se 

samozřejmě vyšplhaj na nejvyšší příčky nejhranejších her, protože je hrajou masy lidí. Ale 

Zaklínač...tam je to o příběhu, kterej tamty hry skoro ani nemaj. Z3 je o tom příběhu, o tý 

atmosféře, o tom püntlich zpracování. 

V: Takže bys hry hodnotil jinak napříč žánry? 

I: Jo, jako máš pravdu, RPG jsou asi o tomhle. Ale vem si Overwatch, ten je často řazenej mezi 

MMORPG, přitom to je taky takový povrchní a rychlý. Pokud chceš vědět třeba to, jakej typ 

hráče jsem, co mě víc vtahuje, tak jsem spíš na ty RPG, jo, k těm bych se přiklonil asi nejvíc. 

Mám navíc hodně rád, když je ke hře dostupná i knížka, nějakej další příběh. 

V: Myslíš, že znalost knižní předlohy souvisí s imerzí ve hře? 

I: Mě třeba ta hra tak moc chytla, že jsem první hraní odehrál za necelejch 70 herních hodin jen 

tu hlavní dějovou linku, k tomu jsem si přečetl knihy, asi za dva týdny jsem zhltnul celou sérii, 

protože se to čte jedna báseň, a pak začal hrát znovu. Myslím, že mi to něco novýho dalo, třeba 

to, že jsem poznával některý postavy a věděl jsem, co je za tím příběhem, ale primárně mě ke 

čtení vyburcovala imerze čistě jen z té hry, neskutečně mě to zaujalo. Ale zase, když o tom teď 

mluvím...asi jo, vlastně. Já si třeba pamatuju, že když jsem byl v Novigradu, co jsem to hrál 

podruhý, po tom přečtení knih, tak jsem měl velký očekávání od tý lokace. V knize byla hodně 

dobře popisovaná, takže jsem si šel projít to město, hledal jsem třeba jednu určitou sochu, kterou 

popisovali ve hře. A ona tam fakt byla, úplně stejně zpodobená. To si mi líbilo, to mi hned 

umocnilo to ponoření, že to fakt neodflákli, že jsem fakt v tom světě, kterej Sapkowski popsal.  

V: No vidíš, to se taky musím kouknout. 

I: No, a primárně mě vlastně inspirovala Ciri. Pamatuju si, jak jsem prostě vůbec netušil, co je 

ta postava zač. Geralt, když ji našel, mluvil k ní tak jako ‚Jsem tě dlouho neviděl, bál jsem se, 

že jsi mrtvá,‘ a já jen ‚kdo to je, kdo to prostě je?!‘. (smích) Pak už to dávalo mnohem větší 
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smysl. Máš tam prostě spoustu věcí, který nechápeš a pochopit chceš, proto tě to dost vyburcuje 

si o tom zjistit víc. 

V: Jak jsi to měl s předešlými díly her? Inspirovala tě k jejich odehrání Z3, nebo jsi je měl 

odehraný už dřív? 

I: Ne, hrál jsem je už před. Víš, k tý imerzi u Z3, my jsme se o tom bavili s kamarádama, tak 

jestli chceš slyšet kolektivní názor... 

V: Jasně, jsem jedno velký ucho. 

I: U Z3 je to hodně o tom zpracování. Ta hra je tak dobře udělaná, že je tam tolik aspektů, že 

žádnej hráč je nemůže všechny pohltit. Řekl bych, že si je dokonce ani všechny nikdy nemůže 

uvědomit. Prostě jdeš jen po tom, co tě zajímá, a proto je ta hra pro každýho úplně o něčem 

jinym. Každej v ní vidí jinej potenciál. Pro někoho je to sekačka monster, pro někoho 

detektivka, pro někoho romantika, pro někoho čarování a sbírání bylinek, pro někoho sci-fi. I 

to nastavení hry ti dovolí být tím, kým jsi, kým chceš být. Nejde být všechno zároveň. Ta hra 

je takovej chameleon, kterej se ti přizpůsobí, proto podle mě každýho vtáhne. Je to dělaný pro 

strašně širokou masu lidí. Podle mě jejich cílovka je úplně každej, jakýhokoliv věku, 

jakýhokoliv zaměření. Podle mě je to primárně dělaný i pro nehráče. Můžeš si personifikovat 

ten zážitek, to tu hru dělí od všech. Navíc ty herní prostředky tam jsou takový skrytý, že to na 

první dobrou neodradí ty, co normálně nehrajou. Jako třeba WoWko, který má skvělej 

potenciál, ale je placený, je pro někoho ještě zdlouhavější a vůbec je pro nehráče občas asi moc 

složitý...nevím. 

V: Super, super, píšu si. Klidně mi do toho takhle skákej, jestli tě něco napadne. To jsou hodně 

cenný informace. 

I: Jasně, v pohodě. Já jsem o tom, co ty zkoumáš, vlastně dost debatoval s klukama, takže ti 

můžu postupně předávat to, co jsme spolu řešili a na co jsme tak nějak přišli. 

V: Na co jste ještě přišli? 

I: Že je taky super hra Dragon Age (dále DA), pro mě možná ještě silnejší zážitek než ze Z3. 

Vím, že je Z3 lepší kvalitativně, neříkám, že není, ale už to mám tak zažitý. Dragon Age, 

všechny tři díly, je pro mě neskutečně povedenej počin. Vyšly o něco dřív než Z3, už si 

nepamatuju přesný datum, pár let zpátky. Hlavně ta jednička stojí za to. 

V: V čem je pro tebe imerzivnější DA než Z3? Kdybys ten prožitek měl porovnat v obou hrách. 

I: Mně se třeba líbí, že v DA je stejnej svět ve všech třech dílech a oni ho načnou pokaždý znova 

s jinou postavou. Ono je to vlastně hrozně na pytel, ale je to zajímavej koncept. Dál už asi teď 

nevim, musím o tom porovnání víc přemýšlet.  

V: Ok, tak, zpět k Z3. Měl jsi nějaký očekávání před tím, než jsi Z3 začal hrát? 

I: Jo, vysoký. 

V: Čeho se týkaly? 

I: Vycházel jsem třeba z těch recenzí. Komentáře byly moc zajímavý, skoro každej dával 

vysoký hodnocení. Navíc jsem viděl trailer, takže jsem očekával i skvělou grafiku, samozřejmě 

povedenej příběh, na kterym Z3 staví, jo. Slyšíš v tom traileru navíc ten jeho dobrej hlas, takže 
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si hned řekneš "aaah, bude to mít dobrý voice actory". Dle těhle prvních dojmů jsem si udělal 

nějakej, eh, no vysokou laťku jsem si nastavil. Pomyslně. 

V: Čekal jsi třeba nějakej vývoj příběhu? 

I: No, ne, neměl jsem žádný očekávání. Ony ty hry na knihy vlastně nenavazujou, že jo, a ani 

příběh Z3 přímo nenavazuje na předešlý dva díly. Nebo jako navazuje, ale myslím tím to 

zaměření příběhu je pokaždý jiný. Z1 si už nepamatuju, Z2 je nějaký to vvraždění králů a Z3 

Ciri a Divokej Hon. 

V: A jak se očekávání vyplnila? 

I: Paráda, neskutečnej zážitek. Vyplnila se, ples ještě je ten výsledek překonal. 

V: Před jakou dobu jsi vlastně Z3 hrál? 

I: No, přes léto v ten rok, co to vyšlo. 

V: 2015.  

I: Jo, přesně, přesně. 

V: A vracel ses ke hře potom? 

I: Jo, vlastně hned poté, co jsem hru odehrál poprvý. Odehrál jsem to v tom létě, o prázdninách, 

a pak znovu přes zkouškový následující zimu. Ještě jsem si k tomu koupil knížky, tu první jsem 

přečetl ještě ten den. A tak se to stupňovalo, co den, to kniha. Pak jsem se ke hře vrátil a měl 

jsem zase jiný očekávání od ní. 

V: Jaký? 

I: Čekal jsem, že tam uvidím ty postavy, jinak třeba pochopím to, co se tam děje, všimnu si 

jinejch příběhovejch zvratů a budu třeba i jinak reagovat, protože už budu "víc vědět". Už jsem 

si nepamatoval ani to, jak dopadl ten příběh úplně, takže jsem čekal, že najdu nový spojitosti. 

V: Takže jsi napodruhý dělal i všechny questy, zakázky atd.? 

I: To jsem dělal už napoprvý. 

V: Jako fakt, to jsi stihl za 70 hodin? 

I: Jo, jo, stihl, no. Během cca dvou týdnů jsem to celý sfouknul. 

V: I s hledáním brnění? 

I: Jo, jako já nejsem takovej collector, ale co jsem chtěl, jsem si našel, takže jako jo. 

V: Ty jo, to jsi rychlej. 

I: Já to měl na nízkou obtížnost, to se dalo rychle. 

V: Jak jsi o hrál potom? 

I: Jinak. Na vyšší obtížnost a s jinejma rozhodnutíma. Ta hra je pak úplně o něčem jinym, máš 

tam těžší boj a tak, musíš chtě nechtě zapojit nějakou strategii do boje, míchat si lektvary, užívat 

správně znamení. Stane se z ní pak fakt strategovka. No, hrál jsem to nakonec na tu poslední 

možnou obtížnost, samozřejmě to trvalo dýl. 
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V: Myslíš, že by se dalo říct, že tě nějaký z těch her bavila víc? 

I: Oboje mě bavilo stejně, ale oboje z jinýho důvodu. Tu imerzi asi nedokážu porovnat. Prostě 

obojí bylo o něčem jinym. Jedno o strategii a vychytávání drobností, to první o příběhu. 

V: A ta síla imerze byla stejná? 

I: Jo, řekl bych, že jo. Obojí mě neskutečně bavilo a trávil jsem u tý hry hodiny. Byly prázdniny, 

mohl jsem si to dovolit. 

V: Myslíš, že čas hraje z hlediska ponoření se do hry velkou roli? 

I: Jak to myslíš? 

V: No, jestli je pro tebe důležitý, abys na tu hru měl vyhrazenej čas, aby byly prázdniny a ty 

ses mohl nerušeně ponořit do světa hry... 

I: Ne, rozhodně si myslím, že je to s imerzí úplně naopak. Já si myslim, že čím míň času na tu 

hru máš, tím je to po imerzi spíš lepší, než horší. 

V: Jak? 

I: No, když jsem měl o prázdninách hodně času, hrál jsem to pořád, hodně rychle, dost jsem se 

v to plácal a měl jsem z tý hry takovej velkej celek. Bavilo mě to dost, ale nesoustředil jsem se 

na ty detaily, na ty oddělený kousky, co se skládaj do toho celku. Když jsem to hrál podruhý 

během těch zkoušek, měl jsem na hru omezenější čas, vždycky jen pár hodin denně, někdy i 

míň. Soustředil jsem se víc na ty detaily, měl jsem ten prožitek i dávkovanej. Myslím, že když 

to takhle rozebíráme, asi byla imerze větší na to druhý hraní jen díky tomu, že jsem to měl 

dávkovaný. Pak se na tu hru víc těšíš, nebereš to jako nutnost to dohrát, abys to jako měl už, 

ale víc o tom přemýšlíš, nípeš se v tom, prožíváš každej ten quest dýl, hezky se ti to oddělí a 

máš z toho pak větší prožitek. Nebo se nad tím zamyslíš, co bude dál. Je to lepší, když na to 

hraní ten čas nemáš. 

V: Takže odehrát to na jeden dech pro tebe není imerzivnější. 

I: Jo, kdybys ode mě chtěla slyšet recept na co nejvyšší imerzi, řekl bych: "Pro co nejsilnější 

prožitek ze hry rozumně dávkujte po menších dávkách". (smích) 

V: Hezky jsi to naordinoval. (smích) 

I: Mám to tak alespoň teda já, nevím, jak ostatní. 

V: Správně, mě teď zajímáš ty. Myslíš, že u imrze hrajou roli i technický nastavení, jako je 

dobrá grafika? 

I: U toho Z3 ani tak ne. Tam je to dost podobný, jakýkoliv nastavení si dáš. Já mám momentálně 

tu nejlepší sestavu, jaká se dá asi sehnat, takže tohle jsem moc řešit nemusel, ale samozřejmě 

mě zajímalo, jak ta hra vypadá po technický stránce. Zkoušel jsem si s tím různě hrát. Když to 

dáš téměř na minimum, ten rozdíl je tam minimální. Max ti zmizí nějaký odrazy ve vodě, vlnění 

trávy a tyhle věcičky (nebo třeba to jejich slavný HairWorks), že to pak vypadá statičtější. Jako, 

že by to zas tak ovlivňovalo imerzi, to asi tak ne. Samozřejmě pro mě je důležitý, jak to je 

graficky zpracovaný, ale nemyslim, že by to nějak ovlivňovalo ten prožitek. 
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V: Ok. A zpět teda k předešlým dílům. Nabízí podle tebe Z3 hráčksky něco novýho? Je tam ten 

prožitek imerze jinej? 

I: Mě ty předešlý dva díly tolik nechytly. Možná tím uzavřeným světem, nevím. Z3 je úplně 

jiná hra. Celým zpracováním. Dvojka byla taková zaměřená na boj, na připravování na boj, na 

to "být zaklínačem", člověk tam fakt musel sbírat a míchat, nedalo se bít během boje...byla to 

taková hra plná pravidel, možná až moc svazovala hráče. Trojka to nechá na tobě, co chceš a 

co ne. Jestli chceš být pravej zaklínač, nebo ne. Je to benevolentní. Člověk si může ušít, co ho 

baví. Jinou cestou ke stejnýmu cílu. A Z1 si vůbec nepamatuju, ani trochu. Vůbec nevim, o čem 

to bylo. Asi tam byl i jinej rozpočet, jiný lidi, co to dělali...prostě jiná hra. Já bych si třeba Z1 

už hrát nechtěl, ani dvojku bych asi nehrál podruhý. 

V: Proč? 

I: Vždyť to má strašnou grafiku, hrůza. Mě by to strašně odradilo, viděl jsem z toho nějaký 

screenshoty, a to bych nedal, neprokousal bych se tim. 

V: Takže grafika nakonec je důležitá? 

I: No, v tomhle asi určitě, když to bereš takhle. Znovuhratelnost postupem času hodně ubývá. 

Věřím ale, že některý lidi to tak nemaj. I když, oni často kecaj. Každej ti řekne, že by mu to 

nevadilo a že má ty starý hry nejradši. Jen ať se posadí před tu hru, nebude se mu to líbit. A 

když jo, rozhodně ne stejně, jako nejnovější kousky. Prostě to tak chodí. Zase na druhou stranu, 

když jiný kvality tý hry překonají tu grafiku, proč ne. Já jsem zatím ale asi nepotkal žádnou hru, 

kterou bych si takhle zahrál znovu. Možná ten Dragon Age, ale asi i to už by mě trochu bolelo 

u srdíčka, jak je to hnusný. Radši si nechám v paměti ten herní zážitek z minula. (smích) 

V: Každej to má jinak, je to tak. Ok, přesuneme se k DLC v Z3. Myslíš, že přinesly nějaký 

stěžejní herní zážitky ke klasickýmu příběhu? 

I: No, to Srdce z kamene určitě ne. To byla spíš taková jako třešnička na dortu. Jako zajímavý, 

ale nic ti to nedá. Jen teda možná nový postavy. Kdežto to "Víno a krev" ti zprostředkuje novou 

návaznost na příběh, plynule pokračuješ v ději. Tam máš i novou lokaci, to bylo suprový. Tam 

ses hned vžila do knížky. To tu hru určitě obohatilo. Třeba ten Toussaint má být taková 

nadsázka na Camelott. Ti rytíři, jo, hrádeček. Je to vidět i na tom grafickym zpracování, je to 

celý barevný, pohádkový, to vyjadřování postav... No, byl to zajímavej zážitek. Myslim, že to 

byl dobrej tah, přineslo to takovej novej druh imerze. 

V: Jakej druh? 

I: Vstřebáváš jinej příběh, takže jsi do té hry ponořenej zase jinak. Stejně hluboko, ale řešíš tam 

jiný věci, třeba. 

V: Ponořenej nemusíš být jen skrze příběh, ale třeba i skrze akce ve hře. Skrze boj, skrze 

grafiku…je to různý. I tak to byl novej druh? 

I: Možná spíš teda jiná atmosféra. Nevím. Člověk z toho měl jinej pocit, jako by hrál zas jinou 

hru. A hrál jsem ji i jinak, jinym způsobem. Asi míň…agresivně, vzhledem k tý ponurý 

atmosféře v Srdci z kamene, to je drsnější. 

V: A jaká byla ta tvoje herní strategie? 
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I: No, pokaždý jiná, poprvý jsem šel čistě po příběhu a po tom, abych se seznámil s tim světem. 

Podruhý už jsem příběh znal, tak jsem se snažil kvalitativně co nejlíp uspět v boji, v questech, 

víc to promýšlet. Bylo to asi lepší, protože jsem to víc hrotil. Jak na příšery, jakej meč so zvolit, 

že musí být naostřenej. V první hře jsem tohle neřešil, přitom ta hra k tomu fakt vybízí. Pak 

jsem víc využil její potenciál, řekl bych tak. Je dobrý mít super příběh, ale zároveň i nějakou 

výzvu. Neříkám, že to napoprvý nebylo dobrý, když tam byl jen příběh. Ale zas, no, možná je 

tohle důvod, proč jsem nikdy netíhl k singleplayer hrám. Já jem zvyklej mít výzvu, přít se s 

jinejma hráčema v onlinovkách. kdo to vymyslí líp, kdo bude mít lepší strategii, jestli zvládnem 

skupinovou spolupráci. Ta výzva je tam důležitější než kde jinde. Ještě je to o reflexech, i o 

schopnostech, který jen tak neovlivníš. Je to o celý řadě věcí. Kdežto singly mi dlouhou dobu 

přišly trochu o ničem. Poslední dobou se to ale strašně zvrhlo s multiplayerama, takže se vracím 

k singlům, užívám si příběh, RPG a snažím se vytvořit si výzvu sám se sebou, sám ze sebe. 

Zahrát to líp, udělat to na nejvyšší obtížnost. Ale napoprvý jsem to měl jako takovej odklikanej 

film, ta imerze byla fakt srovnatelná s tim, jako když se dívám na film. A trochu můžu ovlivnit 

děj, no. Ale zas ten příběh byl silnej. 

V: Jak poznáš, že je příběh silnej? Co se musí stát, aby si ten příběh považoval za kvalitní? 

I: Takže v první řadě musí obsahovat silný a zajímavý postavy, který tam budou vystupovat. 

Rozhodně to pro mě musí být dobře namluvený, to je pro mě hodně důležitý. Musí tam být 

najatý osobitý voice actoři. Už jen po hlase musíš poznat postavu. Půlka jejího charakteru je 

jen voice, to je to, co je na ní živý, reálný. Jinak je to jen snůška kódů. Dějová linie určitě, 

logická. Pak taky potřebuju nějaký nečekaný zvraty. No, a to je všechno, to je to, co potřebuju 

k tomu, aby mě to griplo a drželo mě to.  

V: Jakej třeba zvrat, jaká dějová linie? Můžeš být maličko konkrétnější?  

I: Jo, tak u fantasy se mi líbí, že když poprvý otevřeš knížku, nebo začneš hrát hru, vůbec nevíš, 

co tě čeká. Postupně se začne vynořovat novej svět, kterej je pro tebe úplně novej, takový to 

neznámo. Jaký tam jsou rasy, kdo je smrtelnej, kdo ne. Jestli tam někdo umře, jak umře. Co se 

děje s postavama, jaký maj schopnosti. Chci něco, co je novýho. Nevím, jiný knihy mě skoro 

už nebaví. Potřebuju to neznámo, něco novýho objevovat. Pak tě to neznámo gripne a nepustí, 

fakt, chceš slyšet víc. 

V: Jasně, novej lore. 

I: Jo, já hrozně tíhnu na lore, jo, jsem na něj fakt zatíženej. 

V: Jak na tebe působí ten typickej zaklínačskej lore? 

I: Má ho hodně bohatej. Knihy, kronika. Moc mě nezajímá třeba ten zeměpis, ty mapy. Ale líbí 

se mi ten prostor pro nový věci. Třeba v Z3 se mi líbí ten nápad toho, že tam jsou normální lidi, 

který projdou mutacema. Maj nadlidský reflexy. Zajímá mě, jak zaklínači vůbec vznikli, můžou 

vůbec umřít? Proč jsou čarodějky neplodný. A tak. S nikym se ten svět nemazlí. Není to takový 

pohádkový, je to spíš drsný. Intriky čarodějek, politika. Máš tam magii, zaklínače, krále, 

vyjednavače. Vidim ten svět jako hodně bohatej.  

V: A v porovnání s ostatníma tvýma oblíbenejma herníma titulama? 

I: Obecně mě baví, že si Z3 hodně zakládá právě na loru. Třeba Skyrim, kterej mám z RPG taky 

hodně rád, si zase jede na systému "přijď a něco dělej", ten hlavní příběh tam není tak moc...no, 
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je to volný. Tam se můžeš vyblbnout. A s Dragon Agem...ten je takovej pohádkovější, ale už 

trochu podobnější. Tam už nemáš takovýho personalizovanýho hlavního hrdinu, ale máš tam 

různý hrdiny s různym příběhem, který si vybereš, což je super, protože na základě toho, koho 

z těch pěti ras, co tam jsou dostupný, zvolíš, upírá se tůj příběh úplně jinak a ty dle toho musíš 

jednat. Jseš třeba trpaslík šlechtit, pak tě vyděděj a vyšoupnout ven a jedeš. Máš úplně jiný 

možnosti ale, než když si vybereš roli elfa, kterej je otrok. A tak. To je moc dobrej námět. 

Postupem času se ale dostaneš na stejnou dějovou linii. 

V: Co tě třeba tam vtahuje víc než v Z3? 

I: No, v Zaklínači je to hodně o Geraltovi. Tam hledáš Ciri, ale jinak je okolní svět v pohodě. 

Nic moc se neděje. Je tam nějaká zima, ale nic většího nezachraňuješ. V DA jde svět do háje a 

je jenom na tobě, abys ho zachránil. Jde tam o něco víc. Mělas za úkol něco, co bylo strašně 

nemožný, na začátku se to zdálo jako hrozná blbost, ale postupem času se to začalo vybarvovat. 

Je to reálnější a reálnější. U Geralta tam máš takovej jinej cíl. Nebo...nevim. Takovej 

odosobněnější. Já nevim, jak to popsat.  

V: Mhm, nevadí. Nemusíš to hlouběji popisovat, jestli nevíš. Úplně v pořádku. 

I: Já se nad tim tahle nikdy nezamýšlel, ale když to teď zkouším, asi mě na DA baví víc i to, že 

jdeš někam, zachráníš celou osadu, pomlžeš většímu okruhu lídí. Ty činy mají větší dopad. U 

Z3 máš takový menší zakázky. Někomu zabiješ bruxu, nějakýmu sedlákovi najdeš na poli grifa. 

A tak. Je to menší, je to takový...že tě nikdo jinej pak moc nezná. A být zaklínač je spíš takový 

prašivý povolání. Taky má DA mnohem víc faktorů, který jsou mi hráčsky bližší. Je to víc o 

nějaký taktice, ty mise promýšlíš. Máš tam víc úkolů, nad kterejma musíš přemýšlet. Celkově 

to zpracování na mě udělalo větší dojem asi. 

V: Dobře, super, děkuju. Tak se přesuneme k prožitku imerze jako takovému. Myslíš, že bys 

mi dokázal popsat tempo vtažení do hry u Z3?  

I: Já myslím, že u Z3 to je hned. Ono to vtahuje dobrejma prostředkama. Dokonce i obyčejnej 

trénink je zpracovanej příběhově, plynule, jako sen Geralta, což je parádní. Taky Geralt sám 

vtahuje do hry. Hned už se tam něco děje, hned už musíš něco řešit. Nenudíš se, není tam slepý 

místo, který by nedávalo smysl. 

V: Zmiňuješ, že i postava Geralta sama vtahuje do hry. Čím třeba? 

I: Tím, že to není jen nějaká obyčejná postava z davu, ale je to Geralt. Je zajímavej, je za nim 

dobrej příběh, je. Je skvěle nadabovanej navíc. Ten jeho hlubokej hlas. Je super, že někde jdeš 

a najednou on něco plácne, něco dost typickýho pro něho, jo, takže ty si řekneš "aha, tak teď tu 

nehraju hru, ale jsem tu s Geraltem, kterej je zase vtipnej", (smích) a tak. No, a z herního 

hlediska...no, na Z3 je krásně vidět to, co letí. Když si vezmeš třeba hry, co vznikaly před cca 

čtyřmi lety, Z3 si z nich šikovně bere to nejlepší. Je to taková přehlídka trendů z minulosti. 

Myslím, že podobnej mustr budou mít teď všechny lepší open world hry. Stejný přerozdělování 

talentů, podobný ovládání, podobný rozdělení inventáře. Je to takový klasický RPG rozdělení. 

Už to není to, že by sis vybíral rasu, která se něčím vyznačuje, ale volíš si talenty na Geralta 

dle toho, jakym stylem ho chceš hrát. Jako mága, jako zaklínače, jako warriora. Zároveň tě to 

omezuje, abys nebyla moc silná na začátku, takže jim to dává možnost tě nějak korigovat, aby 

ses danej talent naučila až na konci. 

V: Bylo něco, čím na tebe hra působila naopak rušivě? 
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I: Jo, tak určitě. Ono docela záleží, v jakým rozpoložení se do hry položíš. Ale tak je to u všech 

her. Když jsi naštvanej, asi se do hry nedostaneš. Navíc taky v době, kdy v Z3 jen chodíš kolem, 

sbíráš zbroj nebo děláš ten samej, skoro totožnej quest už po čtvrtý. Někomu zabíjíš bruxu, už 

po sto padesátý používáš zaklínačský smysly...vidíš tam ty červený věci a štve tě to. (smích) 

Ale za to kolikrát akt nemůže ta hra, ale to tvoje rozpoložení. Nebo když to hraješ už 6 hodin v 

kuse, logicky tě to nemůže bavit, už to nevnímáš celý. Já prostě nemůžu být ponořenej, když 

už jsem přešťavenej, že jo.  

V: A hraješ, když jsi přešťavenej, jo? (smích) 

I: No to je právě tak, když máš až moc toho času. (smích) 

V: Bylo něco konkrétního, co tě na hře tolik štvalo, že zabraňovalo tvýmu ponoření se? 

I: No, asi ne. Možná jen nějaký vyloženě herní věci, ne příběhový. Třeba když jsem to hrál na 

tu nejvyšší obtížnost a blížil jsem se k nějakýmu otazníku, věděl jsem, že když nebudu mít 

nějakej speciální olej, hrozně mě to monstrum rozmetá a já zas umřu. Takže tyhle okliky. Všude 

jsem musel běhat kolem. Ale to k tomu zas jako patří, když hraješ tyhle výzvový styly hry. 

V: Co ti ve hrách obecně dokáže narušit imerzi? 

I: Hlavně rozhodně ten dabing. Když je to blbě namluvený, já přestávám hru hrát. Třeba i to na 

Z3 miluju asi nejvíc. Je strašně dobře nadabovanej, ti voice actoři jsou precizní. V tom světě 

mě často udržovalo to, jak tam ty postavy mezi sebou mluví. I třeba děti. Všichni, fakt všichni 

do jednoho jsou dobře namluvení. 

V: Hrál jsi to v angličtině? 

I: Jo, v angličtině. Jiný jazyky jsem ani nezkoušel. No, já prostě nemám rád, když to je odfláklý. 

Když ten pocit získám. Když je odfláklej třeba zrovna ten dabing vedlejších postav. Těch 

vesničanů. To už ti pak hned začně šrotit v hlavě jako "hele, to sem přece nepatří", když se 

pořád opakujou věty, jsou to blbý hlasy... 

V: Takže je pro tebe zvuková stránka při imerzi důležitá. 

I: Jo, moc. Třeba soundtrack vůbec, na ten zatíženej nejsem. Ale musí kolem mě šustět listy v 

lese a když vidim vlky, čekám, že budou vít. Měla by šplouchat voda. To tomu světu dodává 

celkovou realističnost, autentičnost. Musím být schopnej, aniž bych o tom přemýšlel, 

podvědomě, věřit tomu, že je to reálný. 

V: O prostorovym zpracování jsme už mluvili, ale máš pocit, že tě to vtáhlo do hry? ne grafika, 

ale prostor. Nějaký místo, ke kterýmu máš vzpomínky... 

 

I: Ty z knih. Kaer Morhen, Novigrad. Ty jsem zkoumal v knihách, zkoumal jsem je pak i ve 

hře. Ty si pamatuju nejvíc. Na prostorový zpracování až tak ale asi nejsem. V Z3 je ale 

bezesporu důvěryhodný hodně, víc než v jinejch hrách. Měli na to víc prostoru a možností. 

V: Máš ze hraní Z3 nějakou silnou emotivní vzpomínku? Nejsmutnější, nejradostnější? 

I: Nevzpomenu si. Určitě tam tehdy byly místa, kdy jsem si řekl "á, tohle by se nemělo dít, tohle 

takhle nechci", ale už si nevzpomenu, co to bylo. Žádnou hlubokou vzpomínku nemám. Možná 

si pamatuju Krvavýho barona, to byl docela silnej, dramatickej quest. Hodně reálný. Chlap, co 
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mlátí svoji rodinu, oběsí se...jinak si nevzpomenu. To bylo asi to nejdramatičtější, co se tam 

stalo. (smích) Vím, že tehdy jsem si to vrátil, abych našel možnosti, aby se mi neoběsil. 

V: Takže jsi občas vracel hru, aby se ubírala tak, jak pro tebe bylo žádoucí? 

I: Jo, rozhodně. Nesnášim let's playe, nesnášim návody. Nechci vědět dopředu, jak co dopadne. 

Dělám si pořád savy a případně na to přijdu sám. Kdybych věděl věci dopředu, myslím, že bych 

přišel o hrozně moc. To by to nebyla hra, to by to byl fakt film. Pohádka spíš. 

V: Dokázal ses do hry někdy ponořit tolik, až jsi přestal vnímat dění okolo? 

I: Jo, tak určitě. (smích) Dle hry, co mi dokáže navodit. U Z3 to asi byla atmosféra, co mě tak 

vtahovalo. Bavilo mě čekat na ty zvuky, ta hra hodně zaměstnává všechny smysly. Teď si 

nevzpomenu, ale u některejch questů mě to zajímalo do takový míry, že jsem je musel dokončit, 

chtě nechtě. Nekoukal jsem na hodiny. Šel jsem spát třeba pozdě. To fakt záleží na hře, jak mě 

zaujme. U Z3 jsem to cítil určitě víckrát. 

V: A přerušil jsi někdy kvůli hře i nějakou jinou aktivitu? 

I: Ne, to asi ne. Já to takhle mívám spíš u knížek, u nich si často dokážu navodit naprosto 

ultimátní imerzi. U her je to takový, že musíš něco dělat, nejsi vyplej, reflexy pracují, takže se 

tak nějak orientuješ. Máš vedle sebe navíc často mobil s hodinama, takže musíš udržovat 

pozornost i jinde. V knize to máš tak, že se fakt ponoříš. Já to mám možná toho, že už mám od 

dětství fakt strašně nahráno. Všech možnejch i nemožnejch her, onlinovek, singlů, čehokoliv. 

Ať chci nebo nechci, na hru nahlížím čistě jako na hru. Je to systém kódů, kterejm se já rád 

podívám na zoubek. Není to nic tak magickýho, jako kniha. Už to má formu, jsou za tim reálný 

lidi, reálný kódy. Kniha má většinou jen jednoho člověka a jeho mysl. V knihách jsou často 

nezhmotnitelný věci. Něco, co prostě do kódu nehodíš, a co ti žádnej film neukáže. Takový ty 

jemný detaily, prožitky. Ve hře umřu a zamyslim se hned nad tim, jakej meč bych měl použít. 

Jak to udělat jinak. Řešim to jako hru, ne jako příběh, kterej prožívám skrze knihu. 

V: Super, super, moc děkuju za detailní popis. 

I: Jo, v pohodě. Já se prostě snadněji ponořím do knihy. Ve hře spíš hledám ty mechanismy. 

Asi už ve hrách vidím ty vzorce. Už asi hned vidím ty mechanismy, jak ta hra funguje. Vidim 

tam hned ty umělý věci. V knize ti to takhle neservírujou, na knihu musíš mít rozvinutější 

fantazii. Je to prostě lepší, imerzivnější. Kniha. 

V: Super, jsem moc ráda, že jsem se dostali k tomuhle tématu. Teď jsme podle mě konečně v 

jádru celý věci, v tom, jak to funguje u tebe.  

I: Jo, asi jo. 

V: Ono je víc druhů imerze, tu příběhovou můžeš mít víc v knize, ale ve hře můžeš mít 

prostorovou, zvukovou. Skrze tu ty se do hry ponoříš asi nejsnadněji. 

I: Rozhodně, rozhodně, s tím souhlasím. Je to hlavně mnou obecně. Já jsem prostě ITák, já chci 

prostě hledat kódy, mechanismy. Dělám si to asi sám, že v tom nejsem nikdy pořádně 

ponořenej. Mám tu hru rád, ale radši u her mívám tu výzvu, asi i porovnání s onlinovkama. 

Když se můžu přít s lidma. Zaklínač je příjemnej na odreagování, krásná třešnička na dortu, asi 

určtiě si ho zahraju někdy jindy, ale...nevím. 

V: Dobrý, už to nemusíme pitvat, moc děkuju za tyhle vyčerpávající odpovědi. 
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I: Snad ti to stačí. 

V: Stačí, případně ti napíšu, kdybych se na něco potřebovala doptat.  

I: Určitě napiš, stopro. 

V: Tak, už jsme vážně u konce, ještě se zeptám na hráčskou komunitu a obecně lidi, se kterejma 

se o hře bavíš. Zmiňoval jsi kolegy v práci třeba. Je pro tebe tahle diskuze o hrách pro imerzi 

důležitá?  

I: Jo, rozhodně je, ale hlavně u onlinovek. Tam je komunita naprosto stěžejní pro theory-

crafting, u Z3 bych ani tak neřekl. Tam není moc co řešit, možná jen porovnávat výsledky ze 

hry tvoje s výsledkama jiných. Nebo se o tom bavit s kamarády u piva. Ale pro mě nějakou 

důležitou roli nehraje. Rozhodně ne jinou, než jen jako "téma k rozhovoru". Není stěžejní pro 

imerzi ve hře, řekl bych. Jako to je u těch onlinovek, jo. V Z3 není žádná diskuze nutná, tam je 

to jasně daný. 

V: Jasně, rozumím. Tak, konec. Chceš říct něco na závěr, něco dodat?  

I: Z3 je super hra, dávám 98 % (kvalitní RPG, ale něco určitě chybí, nevím co, ale vždycky to 

tak je). Asi mě bavily mnohem víc knihy než sama hra. Z hlediska imerze. I když…jak kdy, 

ono je to rozdílný. Každopádně je na tom skvělý tohle knihy-hry propojení. Tečka. 

V: Píšu si. Díky za rozhovor! Myslíš, že jsem se nezeptala na něco, na co bych měla? 

I: Noo...přemýšlim. Asi ne. Myslím, že ses ptala na všechno. Myslím, že by bylo dobrý to 

zaměřit hodně na to, že ta imerze je u každýho jiná. Zase Z3 je na to zaměřenej sám, tak ti o 

tom lidi asi poví sami. 

V: Díky! Kdyby tě cokoliv dalšího napadlo, určitě se ozvi a já to doplním. 

I: Taky děkuju! 
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Tomáš 
V: Tak, co tě inspirovalo, aby sis hru pořídil? 

I: Znal jsem od mala ty první dva díly, takže jsem se přirozeně těšil na třetí. Byl to navíc 

velikej boom, dost jsem od toho očekával, protože všichni mluvili o vysoce nastavený laťce. 

Hra roku a tak. 

V: Co přesně jsi očekával? 

I: Určitě skvělou grafiku a byl jsem hodně zvědavej, jak tvůrci pořeší ten otevřenej svět, kterej 

nebyl v minulých dílech. 

V: Představoval sis nějak i vývoj příběhu? 

I: Asi jo, čekal jsem Yennefer. Možná nějaký nový monstra, nějakou návaznost na minulý 

díly, čekal jsem asi víc politiky, protože to v tom Z2 skončilo tak všelijak. Ale Cirillu jsem 

třeba nečekal. Její příběh mě ve výsledku asi bavil nakonec dokonce nejvíc, řekl bych kolem a 

kolem. 

V: Jak se očekávání vyplnila? 

I: Musím říct, že líp zpracovanou hru jsem ještě nehrál. Hodně předčila moje očekávání skoro 

ve všech směrech, hlavně v tom rozpracování side questů. Mají ten příběh fakt rozsáhlej a 

spletitej. Hrozně rychle jsem se do ní dokázal ponořit, vlastně hned, jakmile přišla část, kdy se 

Geralt dostal z White Orchardu. Byl to tak dobrej nápad, celej ten sen, úvod udělanej plynule, 

a tak. Nic ti tam nepřipomene, že je to hra. Jen možná to, že byl White Orchard zavřenej, mi 

tu imerzi asi kazilo, ale pak, jakmile jsem z něj vypadl, byl jsem v tom. Musim říct, že jsem 

asi nikdy nebyl ze hry na první dobrou tak nadšenej. Hodně mi sedla ovládáním, boj mi přišel 

plynulej. Neměl jsem asi nic, co bych ji vytknul. 

V: Přišlo pak něco k vytýkání časem? 

I: Ne, bylo pár bugů, třeba sekající se Klepna, která nepřiběhla vždycky, když jsem ji zavolal, 

nebo se někde zasekla, že jo. (smích) Ale obecně mě ta hra docela držela v sobě a nepouštěla 

až do konce.  

V: Cos cítil na konci? (smích) 

I: Hrozný zoufalství z toho, že už se mi nebude líbit nic, co budu hrát. (smích) Ba ne, spíš 

jsem byl radostnej z toho, že mi to skončilo dobře.  
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V: A tedy, pro rekapitulaci, ta imerze byla po celou dobu hraní stejná? Byly nějaké pasáže, 

které tě bavily víc, než jiné? 

I: Ne, nebyly. Asi mě to bavilo pořád stejně. Možná jen párkrát tam bylo několik hlušších 

míst, ale to spíš z toho důvodu, že jsem měl špatný období mimo hru, v reálnym světě, 

myslím. Mně se v tý hře konstantně líbilo to vyobrazení toho typickýho zaklínačskýho světa, 

na kterej jsem se tolik těšil. Byl takovej surovej, tvrdej. Třeba Velen. Všude samý oběšenci, 

smrad, hrůza, válka. Působilo to strašně věrohodně vzhledem k těm událostem, který se v tý 

hře dějou. 

V: Když jsi měl špatný období v reálnym světě, nešlo ti se do hry ponořit, chápu to správně? 

I: Jo, přesně tak. Já nedokážu během hry vypnout. Musím mít čistou hlavu, pokud se mám 

opravdu soustředit na hru. Když mě něco fakt trápí, plácnu třeba hádku s přítelkyní, jo, tak na 

to musim myslet nonstop. Koukám na telefon, jestli náhodou nanapsala, šrotujou mi hlavou ty 

scénáře. Nebo když toho mám hodně do práce, taky přemýšlím jen na tim, co bych měl dělat, 

a já tady místo toho pařim. (smích) Pamatuju si přesně jedno období, kdy jsme se nonstop 

hádali s přítelkyní, bylo to takový nepříjemný…sednul jsem si ke kompu, že si oddechnu na 

chvíli a vypnu, ale nešlo to. Spíš mi v tu chvíli pomůže jít na fotbal, vybít se, probrat to u 

piva.  

V: Jasně, rozumím. A hry celkově, nebylo to tak jen u Z3? 

I: Jo, hry celkově. Žádná mi nepomůže, ani ta bláznivá Rocket League, kde se soustředit 

musim. Ale zase možná…možná mi pomůže víc než Z3, protože víc vtahuje tu pozornost. U 

Z3 se musíš koncentrovat na příběh, na to, aby ti neutekla nějaká věta. U těch rychlejch 

akčních her je to víc „teď a tady“. No, beru zpět, u Rocket League se utápim ve vlastních 

problémech míň. 

V: Myslíš, že to tak někdy dokázal navodit i Z3 – pocit „teď a tady“? 

I: Hm. Jak jsem už říkal, dost mě zaujala Cirilla. Nemyslel jsem tím třeba jen tu hlavní 

dějovou linku, kdy Cirillu hledá Geralt, ale spíš ty okýnka, při kterejch byla možnost zkusit si 

za ni hrát, tak nějak. Bavila mě její postava, její schopnosti a tak. A celkově to bylo něco 

jinýho, než hrát jen za Geralta. Ne, že by mě on jako postava nebavil, je zajímavej a svůj, ale 

musím říct, že jsem netušil, že budou hráči moct hrát i za někoho jinýho. Ještě k tomu to za ni 

kolikrát bylo těžší, ty manévry byly jiný. Navíc mě Cirilly postava vlastně přiměla číst knihy. 
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Mám teď přečtenou asi polovinu knižní série, jsem hodně pomalej čtenář, abych tak řekl. Ale, 

proč to říkám, chtěl jsem o její postavě zjistit co nejvíc to jde.  

V: No, a co ti četba knih přinesla do hry z hlediska imerze, jestli se o něčem vůbec dá mluvit? 

I: Hele…asi ne. Znal jsem sice už příběh za Cirillou, ale nemyslím, si, že by mě to nějak 

ovlivnilo. Do hry jsem byl zažranej pořád stejně jako před čtením, asi tak, no. 

V: Zmiňoval jsi taky ten „typickej zaklínačskej svět“. Jak na tebe působí celkovej lore hry? 

I: Jo, z hlediska loru je hra skvělá. Není jako žádná jiná fantasy, kterou znám. Je mnohem 

realističtější a taková jako kdyby dospělější. Ty dějepisný události. Ta surovost. Stačí se na 

chvilku zasnít, když jedeš na Klepně lesem nebo rozkvetlym polem, a zaručeně tě v tu ránu 

proberou stromy plný oběšenců, který čekaj hned na úpatí toho lesa, upálený čarodějnice na 

těch, no, hranicích, mrtvý vojáci, krev, ghůlové. Ta hra sice působí pohádkově, ale vůbec 

není. Je to hodně reálný fantasy. Hodně mě na tom táhne taky to dějepisný zaměření, fakt. 

V: Dějepisný zaměření? Čím přesně tě to vtahuje? 

I: Nebo historický, nevim, jak to říct. Hony na čarodějnice fakt probíhaly, že jo, je to 

doložený. Působí to na mě prostě dost realisticky vzhledem k tomu, že jsi v nějakym, řekněme 

12. století. Probíhaly podobně obchody, podobně se kovala zbroj. Kdo ví, jak to bylo, 

působilo to na mě tak nějak…skoro až nostalgicky, řekl bych. Baví mě vracet se v čase 

prostřednictvím her. Nemusím moc takový ty sci-fi, o budoucnosti. Je to prostě dost 

komplexní hra ve všech směrech, řekl bych, nejen v tom loru, kterej mají do puntíku 

zpracovanej, dává smysl a je logickej. Často mají v jiných hrách nějaký nesrovnalosti, taky 

jsem na žádný snad ani nepřišel. 

V: Máš nějakej příklad? 

I: No, hele, víš, co mě třeba překvapilo? (smích) 

V: Co? 

I: Že dokonce i když na hru čekáš, načítá se ti a jako kdyby je tam slepý místo, máš tam hezky 

malovaný obrazy a mluvení Marigolda. Prostě je to to puntíku zpracovaný, nevim, co víc 

k tomu říct. Co chceš, můžeš si dočíst. Není ani nutný číst knihy. Já teda četl jen to, co mě 

vyloženě táhlo, všechny ty spisy ne, ale…ta možnost tam je, že jo.  

Jo, na začátku mě třeba hrozně překvapila rozlehlost světa. Dokonce i mapa je strašně detailně 
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zobrazená. Byl to popravdě trochu šok, protože takovou rozlehlost druhý lokace jsem nečekal. 

Po startovnim White Orchardu najednou taková obrovitánská lokace. Wow. To je asi všechno. 

V: Dobře, přesuneme se dál. Kdy jsi Z3 hrál? Před jak dlouhou dobou? 

I: Před 3 lety, když to vyšlo. 

V: Hrál jsi hru víckrát? 

I: Jo, teď ji hraju podruhý. 

V: Super, tak to máš čerstvou paměť. 

I: Jo, jo, to jo.  

V: V jaký jsi teď části? 

I: No, mám asi 20 level, už jsem na Skellige. 

V: A dokázal bys srovnat ty dvě hry? Tu minulou a tuhle. Jaká byla tvoje herní strategie 

v obou hrách, jestli se tyhle dva herní zážitky nějak lišej z hlediska imerze… 

I: Nelišej. Já si tu hru jako pamatoval, ale ne tak detailně, abych měl vyspoilovaný, co se kde 

v jakymkoliv questu stane. Jasně, pamatuju si hlavní děj, ale ty vedlejšáky nevim.  

V: A hraješ hru úplně stejně, jako prvně? Na stejnou obtížnost, stejnou taktikou atd.? 

I: No, takhle, já si třeba obtížnost nastavuju jako kdyby během hry, víš. Já to mám pokaždý 

jinak. A taktika…já si nejsem jistej, jak to myslíš, ale asi…no, já to hraju stejně. Nejdřív 

vedlejšáky, pak hlavní děj, pak vedlejšáky. Snažim se vysbírat všechny možný úkoly, ke 

kterejm mám potřebnej level. Střídám to. Nejčastěji mám ale tu nejtěžší obtížnost, to je 

největší výzva. 

V: Super, to mi bohatě stačí. Říkal jsi, že tě nadchlo prostorový zpracování hry. Myslíš, že 

imerzi může ovlivnit třeba grafika? 

V: Grafika ne. Vůbec ne. Nadchlo mě to sice, ale s imerzí to má co dělat podle mě jen jako 

kdyby okrajově. Já třeba mám rád starý RPG, který jsou graficky a prostorově zpracovaný 

naprosto…jak to říct, chabě. Jejich síla tkví v tom, že jsou těžký. Byly častokrát mnohem těžší 

než hry, který se dělaj dnes. 

V: Myslíš, že v tom tkví imerze? 
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I: Jo. Já jsem mega soutěživej, potřebuju challenge. (smích) 

V: Našel jsi ji i v Z3? 

I: Rozhodně. Tam je to o tom nastavování obtížnosti, ale třeba i ve správnym řešení questů. 

Jakmile jsem se rozhodoval u čehokoliv, potřeboval jsem si dělat uložení, abych se když tak 

mohl vracet k tomu, kdy to bylo ještě v pohodě. Jako kdyby…rozumíš. Prostě nedovolit to, 

aby mi to sklouzlo ke špatnýmu konci, to pro mě byla taky challenge. Kladně hodnotim ale i 

ten boj, myslim, že i na tom se docela vyřádili. Ty detaily, kdy Geralt přetne soupeře vejpůl, 

sice nejsou reálný, ale rozhodně získaj tvoji pozornost. (smích) 

V: Jasně, rozumím. Abych to shrnula, grafika je pro tebe taková třešnička na dortu ale 

challenge je pro imerzi nutnej základ. 

I: Jo, asi tak by se to dalo shrnout. Je důležitý neustále zaměstnávat hráče, aby se nezačal 

nudit. 

V: Nudil ses ve hře někdy? 

I: Možná chvíli na konci, ale to bylo spíš mnou a obdobím tenkrát. 

V: Říkal jsi, že hra svým prostorovým zpracováním působí reálně. Máš nějakou vzpomínku 

na místo, který si tě hodně získalo? 

I: Mám jich hodně. Miluju vikingskou kulturu, takže jsem si hodně lebedil na Skellige. Celá 

ta kultura jarlů je pozoruhodná. Tam jsem byl docela u vytržení, procházel jsem se dokonce i 

jen tak po okolí, což normálně nedělám. Hodně velkou roli tam pro mě hrála i hudba, která je 

naprosto famózní. Ta hra dokáže navodit atmosféru a probudit v člověku vzpomínky, pocity. 

Dostal jsem z toho chuť jet do Norska a podívat se na fjordy. Strávil jsem pak asi hodinu 

projížděním videí o Norsku a plánováním cesty. 

Nicméně, ale jak jsem říkal, i ten Velen nebo Novigrad měli něco do sebe. Působí zase tak 

autenticky. Skellige je možná až trochu nereálný, nebo alespoň pro nás, protože to okolí 

neznáme. Je to skandinávský, kdežto zbytek hry mapuje spíš náš známej východ. (smích) 

Nechci říkat náš, ale co si budeme…Poláci jsou nám bližší, než Island nebo Norové. To ale 

neznamená, že se mi to líbí víc. Je to prostě jen víc domácí, ale jsem zvyklej na Skyrim a tak, 

takže jsem se skoro i na Skellige cítil jako doma. (smích) 

V: Myslíš, že i to mohlo přispět k imerzi? 
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I: Asi ne. Každá hra je z jinýho prostředí a to, že je nějaká zrovna z Polska neznamená, že je 

na tom z hlediska herního zážitku, kterýho v rámci ní můžeš dosáhnout, líp. Jako bylo 

příjemný, když jsi něco z toho poznávala, když tam byly malovaný chaloupky jak z českejch 

vísek, když člověk poznával to okolí. Je to spíš takovej závan slovanství, najednou jsme hrdí, 

když vidíme ty krásy. Zase je fakt, že moc her tohle nezobrazuje. Jsem zvědavej na Kingdom 

Come, až vyjde, to bude přímo od nás, pak si o týhle nacionální imerzi zas povíme víc. 

(smích) 

V: A co ta zvuková stránka, kterou jsi taky zmiňoval? Jakou ta hraje roli v herním prožitku? 

I: Ta ho dokáže skvěle umocnit. Bez zvuku by to bylo plochý, nijaký. Paradoxně právě se 

zvukem mám spojeno spoustu zážitků. Já bych neodděloval jedno od druhýho, ono to dává 

smysl jedině tak, když je to dohromady. Grafika by se ti nelíbila bez dobrý hudby a hudba by 

nedokázala tak dobře podtrhnout plytkej příběh.   

V: Jasně, rozumím. Prostě celek. Můžeš mi nějakej zážitek blíž popsat? Nějakej třeba dost 

emotivní, co pro tebe hodně znamenal a byl jsi do něj skutečně zažranej? 

I: Určitě. Pamatuju si jich dost. Hlavně z celýho Kaer Morhen, je to takovej oddech. Je to 

hodně emotivní v tom, že tam ta hudba hodně sedí… No, a je to ten oddech. Z toho hodně 

sálá taovej pocit nostalgie a celková emotivnost, ač je to vlastně prožitek Geraltův, takže 

vlastně někoho jinýho, ale ty jseš toho přímym svědkem a máš pocit, že tě ta hra bere mezi 

sebe, takže z toho dostáváš takovou rodinnou atmosféru.  

V: Máš nějakej nejradostnější zážitek? 

I: Koulování s Ciri právě na Kaer Morhen. To bylo strašně roztomilý a bezprostřední. 

Zapomeneš na zaklínačování a boj, jen se kouluješ. Skoro až neherní prostředek, najednou 

povolí celá ta serióznost. 

V: Dobře. A nejsmutnější? 

I: Asi ten moment, kdy zemřel ten kluk, co obdivoval Cirillu na Skellige. Bylo to takový 

nevinný. Prožíváš s Ciri její první emotivnější zážitek. Ona jich jako postava moc nemá, 

všechno je od ní takový…já nevim, seriózní. Není to jako u Geralta. A najednou se něco děje 

kolem ní. Hodně smutnej byl taky samozřejmě Vesemirův pohřeb. Ani ne tak ta smrt, ale ten 

pohřeb spíš, protože to je právě strašně propojený s hudbou. Máš pravdu, že ty emoce jsou při 

tý imerzi hodně důležitý. Jakmile mě to chytlo nějak emotivně, hodně jsem se ponořil. Už jen 
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třeba příchody do těch novejch prostředí, kdy se člověk rozhlíží, kouká na tu rozlohu, na to 

nový město. Je to jako kdybys tam byl sám. 

V: Kdybys tam byl sám? 

I: Jako, teda, myslim, jako kdybys tam sám byl. Třeba v Novigradu potkáš Triss, na kterou se 

už těšíš, protože ji znáš už z her, je i v knihách, a tak…je všechno takový živý a reálný, hráč 

je hodně součástí hry právě skrze příběh. 

V: Ještě se teda vrátím k tomu porovnání s ostatními zaklínačskými díly. Nabízí Z3 nějakej 

novej herní zážitek? 

I: Ano, tak určitě. Svět je otevřenej, není tak lineární. Je mnohem, mnohem větší. Jak už jsem 

říkal, ta rozloha je až nepředstavitelná. Příběhem navazuje, tam každej díl něco nabízel. Ale 

obecně, víš jak, ta hra je nejdelší, uděje se v ní nejvíc věcí, máš tam největší svobodu…v 

porovnání třeba se Z1 je tak 15x větší, možná víckrát. Bavila mě určitě víc než předešlý dva 

díly. Vím, že se teď zeptáš, čím to bylo. (smích) Já asi nevim, všim timhle. Je asi i víc 

hratelnej. Teda líp. 

V: Super, to stačí, moc děkuju. Je Z3 něčím výjimečnej oproti jiným RPG hrám? 

I: Jo, jasně. Jak jsem už říkal, vidim ho jako výjimečnou hru hlavně kvůli tomu, že není 

typickej fantasy příběh. Je to surový, reálný, historický. Příběh dává fakt smysl, není to jen 

nějaká běhačka. Všechno má nějakou logiku. Jo, jo, jooo, teď mi to došlo. Mám přesnou 

odpověď na tvou otázku. Mnohdy jsem si říkal, že jsou side questy lepší než třeba samotná 

veliká hlavní linka. Je to hodně detailní, propracovaný, dali tomu život, fakt si na tom nechali 

záležet. To jsem u žádný jiný hry asi nezažil. Není to běžný, aby obyčejný vedlejšáky, 

vytvořený k prachprostýmu nahánění XP, byly takhle propracovaný a nebyly přes kopírák. Ve 

výsledku jsem v rámci nich tedy ty XP nenaháněl, vyloženě jsem se na ně těšil, co to zas bude 

za příběh. 

V: A dokázala si tě hra udržet? Myslím to tak, jestli jsi někdy během hraní přestal vnímat dění 

okolo. 

I: Jasně, často. Mám sice na hraní vyhrazenej každej den čas, takže si obvykle dovolim se 

vypnout, ale se Z3 to bylo kolikrát tak, že jsem úplně zapomněl, kolik je, a že jsem už hrozně 

přetáhl ten vymezenej čas. (smích) 

V: Jak máš vyměřenej čas? 
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I: Každej den si dovolím 2 hodiny denně čistýho hraní. Většinou od 20:00 do 22:00. Ví o tom 

kamarádi, ví o tom přítelkyně, ví o tom rodiče. Jo, je mi 23 a bydlim stále u rodičů, ale je to 

v poho, ti mě nekontrolujou. Spíš ví, že mi nemaj přijít do pokoje vyprávět nějaký důležitý 

zážitky, protože je nebudu poslouchat. Reálnej svět ke mně na tyhle dvě cenný hodiny 

nemůže. 

V: Proč sis to takhle vyměřil? Co k tomu vedlo? 

I: Když jsem začal mít na gymplu špatný známky. (smích) Paříval jsem totiž často víc, než by 

rodiče i učitelé chtěli. Ale tak dobrý, rodiče na mě kvůli tou naštvaní nebyli. Spíš jsme si 

s mamkou promluvili a stanovili to takhle. Po čase jsem si na to zvykl a dodržoval to sám, i 

když mě rodiče nekontrolujou. Mám docela rád systém a řád. Tím víc třeba teď, když mám 

sudej/lichej týden jinak školu, práci mám dost rozlítanou…tyhle dvě hodiny jsou mojí 

jistotou. Dodržuju to často i když jsem kvůli práci někde mimo domov. Mám sice normální 

sestavu doma, která mi utáhne většinu her, ale mám i dobrej notebook, takže když jsem na 

pracovní cestě, dávám si alespoň od 21 až 22 hodin nějakej Heartstone nebo Rocket League 

s kamarádama, to je rychlý a docela hloupý, ale má to zase něco jinýho do sebe. Někteří si na 

ten můj čas už taky zvykli a mají to stejně, jak já. (smích) Třeba nejlepší kámoš. 

V: U Z3 jsi tedy tenhle vyhrazenej čas občas porušil? 

I: Jasně. Dokonce jsem si párkrát přivstal, abych mohl hrát ještě před školou nebo prací. 

Nikdy jsem nic nezmeškal kvůli hraní, to by bylo strašně trapný a asi bych se proklel, ale 

několikrát jsem třeba odvolal rande s přítelkyní, nebo se třeba nenajedl…Asi 2x jsem šel spát 

dost pozdě. Ale jako o několik minut, půl hodinky, se mi to u Z3 stávalo často. Vždycky jsem 

si říkal, že dám ještě jeden quest, bylo těžký skončit. (smích) Klasika. Nebo v momentě, kdy 

mě hodně bavil ten příběh questu a byl jsem „v tom“, nekoukal jsem ani na hodinky, čas 

plynul a plynul. Takže jo, porušil jsem to. 

V: To měla být další otázka. (smích) Super. Tak, a kolik hodin jsi u hry dokázal strávit během 

nejlepšího herního období? 

I: No, tak max 8 hodin. Začal jsem hrát kolem osmý večer a skončil ve čtyři ráno. (smích) Už 

asi ani nevím, jakou pasáž jsem tenkrát hrál, ale dost mě to chytlo. Myslím, že to bylo někdy 

ke konci hry, kdy jsem byl zvědavej, jak to dopadne. To je jak u dobrý knížky, prostě se 

nechceš a nedokážeš odtrhnout. 
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V: Přemýšlíš o hře někdy i mimo hraní? To je totiž taky imerze, ale sekundární. 

I: Jo, často. Docela často i v době, kdy už bych třeba rok po tom, co jsem ji hrál. Občas do 

toho světa utíkám. Je to pro mě hodně příjemná destinace pro denní snění. (smích) Jsem 

obecně velkej snílek. Občas se zpětně koukám i na ty cinematicy nebo nějaký gameplaye. 

Jinak samozřejmě, když jsem byl ve hraní, a i teď, když to hraju znovu, promýšlím strategii, 

diskutuju hru s kamarádama, dost se v tom koupu. (smích) Asi jediná přítelkyně tu hru moc 

nemusí, protože jí, dle jejího názoru, dávám až moc prostoru. (smích) 

V: Myslíš, že je herní komunita důležitá v prožitku imerze? Diskutování hry s kamarády, 

koukání na let’s playe… 

I: U mě ano. Hodně se o té hře bavíme s kamarádama. Probíráme tahy, naše strategie. 

Ultimátní důkaz toho, že je ta hra neskutečně povedená a skvělá pro jakéhokoliv hráče, je ten 

fakt, že ji teď hraje moje máma. (opravdu velmi bujarý smích) Nikdy na hry nebyla, ale když 

mi občas něco donesla do pokoje během doby, kdy jsem hru sám hrál, pokaždý mi nakoukla 

přes rameno na obrazovku a chvíli koukala. Ptala se mě na to, kdo je kdo, co se tam děje. Já jí 

nic spoilovat nechtěl, říkal jsem, že je to moc komplikovaný a ať si to teda sama zahraje, když 

jí to tak zajímá. No, jednou jsem ji načapal na naší sestavě, jak Z3 paří. Ani jsem jí nemusel 

říkat, jak na to, co se kdy a jak ukládá, dělá. Prostě hrála. Nechápu dodnes, kde se to naučila. 

Možná potajmu hrála už dřív. Zaklínače ale neutají. Sama o něm hodně mluví a neustále u mě 

vyzvídá, jak jsem odehrál jakej quest. (smích) Třeba k tý hře jednou dostanu i přítelkyni, to by 

byl skvělej úspěch. S tou jsme zatím hráli jen Tekkena, to byla taky legrace. Ale tam není 

příběh, to je jen taková oddechovka, že jo. Zaklínač je něco jinýho, to je vyloženě srdcovka, 

to je takovej „state od mind“, kterej chceš prožít. Docela ti to upraví nahlížení na svět. 

V: Jak třeba tobě upravil nahlížení na svět? 

I: No, v tom dennim snění, jak jsem říkal někdy v tý předešlý otázce. Dá ti to novou vlnu 

fantazie. Je to pro mě třeba tak přelomový, jako svět Pána prstenů, jako Harry Potter. Ta hra 

mě fakt hodně bavila. Ještě nějaký otázky? Já myslim, že jsem řekl snad všechno, i to, co jsem 

nevěděl. (smích) 

V: (smích) Doufám, že jsi mluvil pravdu a nic než pravdu. 

I: Samosebou. (smích) 

V: Neboj, už jsme u konce. Any last words? (smích) 
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I: (smích) Asi to, že je to vážně jeden z nejlepších herních počinů za hodně dlouhou dobu. 

Nevím, co víc říct. Myslím, že musí být skvělý psát bakalářku na tohle téma. Mám radost, že 

se o to veřejnost zajímá víc a víc a zlepšuje se tak to světlo házený na herní průmysl.   

V: To já taky! Tak, konec rozhovoru. Máš pocit, že jsem se na něco nezeptala a měla bych? 

I: Ne, probrali jsme opravdu všechno. 

V: Kdyby tě cokoliv napadlo, a to se může stát, určitě napiš. 

I: Dobře.  

V: Můžu tě v případě potřeby doplnění nějakých info kontaktovat i já? 

I: Určitě. 

V: Děkuju za účast ve výzkumu! 
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Marie 

V: Po dotazníku se můžeme přesunout k samotnému rozhovoru. Tak, co tě inspirovalo k tomu, 

aby sis hru pořídila? 

I: No, dostala jsem se k ní docela veselou náhodou. Přítel si přál Z3 k narozeninám asi rok poté, 

co hra vyšla. Samozřejmě jsem mu ji koupila, že jo. Samotnou mě hry vždycky bavily, jen jsem 

byla proti těm, co trvají dlouhou dobu. Mám radši kratší hry, rychlovky. Ale k věci. Sledovala 

jsem ho, jak hru hraje, jak je do ní zažranej, a čím dám častěji o té hře taky poslouchala. Musím 

se přiznat, že mě fakt bavilo koukat na tu nádhernou grafiku a zajímavý postavy, ač jsem 

netušila, o co přesně jde. Je to lákavý už jen na první pohled. Jakmile se staneš svědkem pár 

náhodných rozhovorů ze hry, chceš vědět víc. Zároveň mě taky dost odrazovalo to, že je ta hra 

jakoby, no, strašně dlouhá, a já nemám tolik času. Škola, práce…ale jak to bývá, člověk je občas 

nemocnej… (smích) 

V: Aha, takže jsi ji začala hrát až v momentě, kdys onemocněla a měla jsi tím pádem na hraní 

dostatek času? 

I: No, víceméně. To jsem začala hrát Z1. Je přece jasný, že člověk musí začít od prvního dílu, 

že jo. A už ta mě neskutečně chytla. Ale začala jsem ji hrát opravdu jen díky tomu, že mě od 

samýho začátku lákalo koukat se na Z3. Nechtěla jsem si to ale zkazit, ten herní zážitek jako, 

dopředu nějakýma let’s playema nebo vyzvídáním od přítele, takže jsem si to začala v klidu 

hrát sama a těšit se, až se k tý trojce prostě prokoušu.  

V: Jaký jsi od herního zážitku u Z3 měla očekávání, když jsi viděla, jak to přítel hraje, let’s 

playe? 

I: Měla jsem očekávání ohledně poutavýho příběhu. Já jsem totiž člověk, kterej když se do 

něčeho má ponořit, tak do toho jde na plný pecky, tak jsem chtěla, aby to stálo za to. Náš 

dlouholetej kamarád, kterej je velikej fantasy fanda, a kterej doporučil Z3 příteli, mi půjčil 

zaklínačskou knižní sérii. Ještě před hraním Z1 jsem začala číst. Šlo to docela pomalu, Z1 jsem 

hrála v době, kdy jsem všechny ty knihy neměla přelouskaný, ale…do světa Z3 jsem už šla 

s hlavou plnou vědomostí. (smích) Ale odpověď na otázku je fakt ten příběh. Při okoukávání 

hry přítele mě to namotivovalo. Kdo je ten bílovlasej chlap, co tam dělá, proč to dělá, proč je 

to tam tak krásný, co je to za dobu… (smích) 
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V: Takže jsi četla knížky jako první, před hraním Z1. Myslíš, že tě znalost knižní předlohy 

potom ovlivnila ve hře? 

I: Jo. Já sice měla obraz Geralta už hotovej z koukání se na to, jak hraje přítel, ale…jinak jsem 

byla asi docela otevřená všemu. Třeba Yennefer jsem si představovala úplně jinak, než jak je 

zobrazené v té hře. Jako takhle, já bych rozhodně všem doporučila udělat to takhle, jak jsem to 

udělala třeba já, tím myslím, přečíst si všechny ty knihy před tím, než se do hry člověk pustí, 

protože z toho lze jen získat. Nedokážu si představit, jakej chaos by to pro mě byl, kdybych tam 

vstoupila jen tak zničehonic. Je sice pravda, že hry navazují docela chytře na knihy jen tak 

jemně, tím myslím tu Geraltovu amnézii a to, že po hráči vlastně nevyžadujou četbu knih, 

protože všechno seženeš v pohodě u knihkupců a tak, všechno si z té hry můžeš získat, ale to 

by pro mě byl asi hroznej, no, chaos, asi ybch to hrozně flákala a pak z toho měla jen poloviční 

zážitek. Nejsem typ, co si čte všechny ty spisy a tak, to mě vůbec nebaví. Prostě mi to dalo asi 

takovej ucelenej pohled na ten celej zaklínačskej svět. Neměnila bych to pořadí. A ty knížky se 

čtou úplně samy, další plus. 

V: Myslíš, že bys dokázala porovnat svůj prožitek imerze u knížek a u hry?  

I: Jo, on je tenhle prožitek i u knížek! Je to vlastně logický, co. No, rozhodně jsem byla víc 

uvnitř v té hře. Asi ti nedám moc chytrou odpověď, ale tam je to takový dost interaktivní, víc 

tě to vtáhne už jen tim, že je to ta hra. Je tam ta hudba, je tam na co koukat. Obecně bych řekla, 

že hry mají větší potenciál k tomu vtahovat. U hry je lehčí nechat se vtáhnout. Ale jak jsem 

říkala, musí jít o kvalitní počin, to je to samý, jako z knížkama. Obecně bych řekla, že mi 

v knihách dělá dobře to, že si postavy můžu vykreslit sama. Víc si tam hraju s fantazií. Ve hrách 

k tomu ale asi zase víc přilneš tím, že se tě to bezprostředně týká a nejsi jen konzument, jak je 

tomu u literatury. Asi tak. A jinak k tomu příběhu a ovlivnění ve hře. To mě občas spíš štvalo. 

Znala jsem knihy docela čerstvě, hrála chvíli po sobě i ty hry, takže jsem si to dobře pamatovala, 

a Geralt úplně v pohodě některejm starejm známejm řekne, že si je vůbec nepamatuje, a jinejm 

zase připomíná, že se znají ze starejch časů. Já myslela, že se mu pak ta paměť vrátila 

kompletně, ne? Tak ať se rozhodnou! (smích) Tohle tam bylo víckrát. 

V: Myslíš, že ti tyhle nejasnosti dokázaly narušit to ponoření se do hry?  

I: Možná jsem se vždycky na moment vynořila a začala přemýšlet nad tím, kdo ta postava je a 

odkud ji Geralt zná. (smích) Jinak nějak víc asi ne. 
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V: Stalo se podobný „vynoření se“ ještě někdy jindy kvůli něčemu jinýmu? 

I: Hmmm…asi ne. Možná se to stávalo sem tam, když jsem dělala několikátej vedlejšák za 

sebou. Právě kvůli tomu, abych tam neviděla takovej ten mustr a’la „slepička je nemocná, 

kohoutku, musíš ji zachránit, tak něco udělej pro prasátko, pro medvídka, pro všechny na světě, 

a oni ti za to každej dají něco“, rozumíš. (smích) Tahle pohádka tam byla často znát. No, musela 

jsem střídat hlavní linku a tohle, abych si to okořenila. Ono se tohle ale kolikrát vyskytovalo i 

napříč linkou a vedlejšákama, takže tomu asi utéct nejde, no. Nevadí, tím mě ta hra zas tak 

nevynořovala, spíš jsem přemýšlela nad tím, jak by to šlo udělat kreativněji. Což ale tvůrci 

zpracovali dobře, ono zas každej tenhle vedlejšák měl krásnej svůj osobitej příběh. Třeba 

Hattori, tenhle „kohoutku, pomoz“ úkol, mám asi nejradši. No, každopádně, ony tyhle tendence 

byly už od Z1. 

V: Tomu se asi ve většině single RPG nevyhneme, no. (smích) A jak tě chytla jednička? 

I: Z1 mě chytl naprosto nevídaně. Když jsem byla mladší (a měla jsem na hraní víc času), hrála 

jsem často takový tajemný detektivní hry. Naprosto přesně si pamatuju jednu. Jmenuje se Posel 

smrti. Je to mini česká „detektivně-hororová“ hra, nic velkýho, moc lidí ji nezná. No, a já ji 

milovala, hrála jsem ji pořád dokola. No, a právě Z1 mi ji hrozně připomínal, proto mě okamžitě 

lapil a nepustil. Měla jsem angínu a vlekla se 14 dní, přičemž minimálně 10 dní z toho, když 

jsem neměla horečky, pařila jsem jen Zaklínače. 

V: Stihla jsi ho dohrát? 

I: Jasný. Bylo to jako s kvalitní knížkou – prostě musíš číst dál, dokud se všechno nedozvíš. To 

samý jsem měla tady. Musíš hrát, dokud všechno neobjevíš. 

V: Navázala jsi pak na Z2, když jsi se uzdravila? (smích) 

I: Měla jsem obří chuť! Dokonce k tomu lákalo i to CD té hry, které jsme měli v knihovně. 

Bohužel nebyl čas, protože jsem dodělávala zkouškový, ale hnedka o prázdninách jsem si k Z2 

sedla. 

V: Jaký to bylo? 

I: Upřímně? Na nic. Zaklínačská dvojka mě dost zklamala. Myslím, že z čistě trapnýho 

holčičího důvodu, ale…já zkrátka nemohla překousnout ovládání. Asi týden jsem se postupně 
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snažila zvykat si na to, že když chce Geralt seskočit z kamene, musí čekat, než půjde zmáčknout 

klávesa „E“ a to jenom na určitým místě. (smích) No, a tak. Přišlo mi to strašně nerealistický, 

hodně mi to bránilo tý hře uvěřit. 

I: Uvěřit? Její realitu? 

V: Jo, přesně. Jak říkáš – ponořit se do ní. Prostě to to ponoření se narušovalo tím, že to bylo 

tak…fiktivní. Takový strojený. Byl tam sice moc zajímavej příběh, ale to ovládání, a vlastně i 

zvláštní grafika, mi prostě nedovolili u tý hry zůstat.  

V: Myslíš, že jsou pro tebe grafika a ovládání hry hodně důležitý při ponoření se do hry? 

I: No, jak to říct. U Z1 byla grafika sice špatná, nebo spíš, jak to říct…dobová. (smích) Na rok 

2007 bych ji hodnotila kladně. Bylo to takový ponurý, tajemný, lákavý. Postavy sice vypadaly 

špatně, ale zdaleka to na mě nepůsobilo tak rušivě, jako taková ta „žlutá křiklavost“ v Z2. Ten 

díl mi připadá špatně barevně vyrovnanej. Asi to bylo jen o nastavení, měla jsem tehdá takovej 

blbej notebook. Nevím. Já vím, že to popisuju jako úplnej neznalec a musí ti to trhat uši, ale já 

to tak cítím, no. 

V: Ne, to vůbec, povídej dál. 

I: Abych se dostala k tématu…grafika není důležitá, spíš takovej ten celkovej pocit z ní, jestli 

to takhle můžu nazvat? Některý hry tě prostě svým zpracováním štvou, jiný ne. Já fakt nevim, 

co to tehdá bylo u té Z2. Prostě mi nesedla. Třeba někdy příště se k sobě vrátíme. (smích) 

V: Takže jsi Z2 nedohrála? 

I: Ne, nedohrála. Poslední kapkou bylo to, že jsem se první potkala s Rochem a ne s Iorvethem 

a odkázalo mě to k tomu, abych hru odehrála po jeho boku. Nic proti Rochovi, je to moc 

zajímavá postava, kterou mám ráda, ale já tak nějak chtěla skončit se Scoia‘tael, který jsem si 

zvolila i v Z1. Víš co, jak jsem říkala, já, když se do něčeho pustím, tak je to naplno. Nechtěla 

jsem investovat tolik času do hry, která mě v první řadě bude spíš vytáčet. Na to jsem neměla 

čas. 

V: Jasně, rozumím. Napadlo mě k tomu…asi nekoukáš na let’s playe nebo návody na internetu, 

jak docílit kýženýho výsledku ve hře, že ne? (smích) 
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I: Nekoukám, no. Nemám to ráda. Od tý hry očekávám to, že se do ní nějak ukáže jakoby 

takovej můj osobní otisk. Nechci si to nalajnovat podle toho, jak by to ideálně být mělo. Jasně, 

nějakej ideál mám, ale chci k němu dojít sama, sama si najít tu cestu. Neříkám, že v Z3 jsem 

nebyla u několika rozhodnutí, která mi fakt dala pekelně zabrat a užuž jsem sahala po telefonu 

s tím, že se na nějakou zaklínačskou wiki mrknu. Neudělala jsem to. Nikdy. Maximálně se sem 

tam podívám na to, jaký dostupný questy v daný lokalitě jsou, abych náhodou na nějakej 

nezapomněla.Vím, že si spousta známých hledala výsledky na netu. Já to neodsuzuju, jen mi 

připadá, že se tak hráč ochuzuje o ten autentickej prožitek. No, kdyby náhodou mi Ciri na konci 

zemřela, asi bych mluvila jinak, ale stejně si za tim stojim. Špatnej výsledek? Sežer si ho, ty jsi 

byl ten, kdo se takhle rozhodoval. Oko za oko, zub za zub, ta hra ti dá sežrat hodně tvých jednání 

ani nemrkneš. 

V: A to tě na hře tedy nejvíc baví, to tvoření vlastního autentickýho příběhu?  

I: To na ní naprosto miluju. O něco tam reálně jde, je to trochu jak nějaká fortuna. Ještě k tomu 

je to zamotaný do neskutečně poutavýho příběhu, což ještě umocňuje celej prožitek. To mě 

napadá…můžu ještě k tý dvojce (Z2) ve srovnání se Z3? 

V: Jo, jasně, povídej. 

I: Já tu hru zas nechci toliko hanit, to ne, já jsem v tomhle trochu postižená. Vím, že je sama o 

sobě dost krátká a že má taky do nabídnout příběhově, což mi pak právě chybělo v tom Z2. Asi 

jsem se mohla kousnout a dát to, protože třeba na začátku Z3 bych věděla, která bije, když se 

mě ten pán u Emhyra ptal na moje předešlý zkušenosti ze dvojky. (smích) Tedy na Geraltovy 

zážitky, samozřejmě. 

V: Takže je pro tebe v ponoření se do hry dost důležitý nějaký celkový pochopení příběhu, 

chápu to správně. 

I: Jo, u Zaklínače je to obecně hodně postavený na příběhu. Jak jsem říkala, krom něj hraju ještě 

ty, jak já jim říkávám, rychlovky, takže LoLko, HotS, Overwatch. Tam je ta imerze v něčem 

úplně jinym, řekla bych, tam je ten příběh spíš takovej sekundární, nebo já nevim. Jasně, 

podíváš se na nějakej cinematic, když tě to hodně žere, ale jinak se o postavy nezajímáš. Tam 

se řežeš, tam jedna hra trvá v řádu pár minut, teda, teď jsem řekla blbost, prostě, řekněme, 5 až 

20 minut, což je snesitelný. Sedneš ke kompu, vybiješ se. Jseš tam online s nějakejma dalšíma 

nevyřáděnějma cápkama a tlučete do sebe. Vstaneš od kompu a jsi v pohodě připravená vrátit 
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se k další činnosti. U Zaklínače je to prostě jinak. Tam tě ten příběh ovlivní, staví se primárně 

na něm. Já to tak alespoň mám. Před hrou přemýšlím o tom, co a jak v tom světě zase vymyslim, 

po hře zas přemýšlím o tom, jestli jsem to vymyslela správně a kam se to dál bude vyvíjet.  

V: A během hry? 

I: Haha, během hry nemám čas nad ničím pořádně přemýšlet, protože jsem v tom. (smích) Často 

si zpětně říkám, že bych lepší rozhodnutí udělala, kdybych to na chvíli vypnula a přemýšlela o 

tom, nebylo to takový to autentický kliknutí, jak to tam v ten moment cítíš, se všema těma 

emocema, že jo. Ale holt asi taková jsem. Jako takhle, vyhovovalo mi to tak, jak jsem to hrála. 

V: Tak, zpět k imerzi u Z3. Jaký to pro tebe bylo, když jsi se přes Z1 a Z2 dostala konečně 

k Z3? 

I: V první chvíli opět trochu zmatený. Já jsem docela blázen přes to ovládání, řekla bych. Trvá 

mi dlouhou dobu, než si na nový zvyknu. Takže jsem byla zpočátku dost rozpačitá, všechno 

jsem si to přenastavovala a chvíli u toho klela, ale jakmile jsem si zvykla, přirostla jsem ke 

klávesnici a k myši, a už se mi nechtělo hnout se z křesla. 

V: Kdy se to tak stalo, že jsi přirostla? (smích) 

I: Myslím, že ještě ve White Orchardu. Přesně si pamatuju, že první quest, kterej jsem tam 

vzala, byl ten s tím žhářem. To jsem hru ještě krapet proklínala, ale pak se to zničehonic zlomilo 

a já už to dávala, no. Pamatuju si, že pro mě u Z3, oproti Z2, byl ten problém s ovládánim úplně 

jinej druh trablí, jestli se to dá říct. 

V: V čem jinej? 

I: No, v Z2 jsem za to tu hru proklínala, oddalovala se mi přesně tím, jak blbě to má vymyšlený. 

V Z3 jsem z toho vinila sebe a říkala jsem si: „Sakra, tak boží hra, tak nádherná grafika, já se 

to musim naučit, musim a musim!“. (smích) A naučila jsem se to, no. Nic jinýho nezbývalo. Ta 

hra si mě dokázala získat už jen tím, jak vypadala. Mělo to hloubku, bylo to něco dočista jinýho, 

než na co jsem ve hrách byla zvyklá. Ten otevřenej svět byl skvělej, ten systém voleb byl zas 

trochu jinej a navíc mě asi i víc bavily side questy. Ale ten svět, ty bláho. Nikdy mi žádná hra 

nesedla grafickym zpracováním víc než Z3. 

V: Takže je grafický zpracování hry pro imerzi podle tebe důležitý. 
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I: No, jo. Ty nádherný scenérie. Já pořád něco screenovala. Pořád. Každej malej západ slunce, 

každej východ, každou horu na Skellige, každej les ve Vellenu. Všechna ta místa se mi zdála 

jakoby výjimečná. Líbí se mi tam ta různorodost. Asi bych se po chvíli začala nudit, kdyby tam 

nebylo tolik různejch míst, nebo nevím. A další věc, co mě naprosto nadchla, jsou ty bohatší 

vesničky okolo Novigradu. Jak jsou malovaný! To je tak nádherný. A ty malý včelí úly kolem. 

No slast, tam bych chtěla bydlet. (smích) Třeba zrovna tam jsem ani nechodila do těch domů 

nic lootit, jen obdivovat. Nějak mi nepřišlo slušný tak pěkný domy lootit. Ne, dělám si srandu, 

ale lootila jsem jen v momentě, kdy měli fakt něco důležitýho. (smích) Třeba vodu. Aneb moje 

zatvrzelá taktika zní: když jsi někde v boji a nemůžeš meditovat, dojdou ti potiony a jsi se 

zdravím v háji, pij vodu! Vždycky jsem se postarala o to, abych měla co největší zásoby. 

No, promiň, zpět k tématu. Ta grafika je tam boží, ty detaily…ach. Grafiku jsem měla na max. 

Novej počítač jsme si s přítelem pořídili primárně na Z3, popravdě. Ale abych tady tu hru 

neustále tak nenadnášela, dobře na něm vypadá i třeba AC Origins nebo Far Cry Primal, který 

jsou jinak ale horší. 

V: A když Z3 porovnáš s těma hrama, co jsi teď jmenovala, tam hraje roli v ponoření se do hry 

co, když ne grafika? 

I: No, tak třeba AC: Origins má grafiku taky nádhernou. Je to božsky zpracovaný, zase něco 

úplně jinýho, než Z3. Egypt. Ale jak to u AC bývá, má to takovej, no, ne úplně poutavej příběh. 

Prostě zabíjíš lidi, plížíš se, někoho hledáš, někdo tě někam posílá. Je to bez většího nápadu a 

atmosféra plyne jen z krásnýho Orientu. Třeba celá série AC si mě nikdy nezískala. A ta knižní 

série, co vznikla po hrách, to je katastrofa třeba. No a Far Cry Primal je taky takovej...já nevim, 

jak to popsat. Odosobněnej? Že ti tolik nejde o to, za koho hraješ. Nemá za sebou vtahující 

příběh. To samý u Skyrimu, kde hraješ za náhodnýho jedince určitý rasy.  

V: Z3 je pro tebe osobní právě v tom příběhu? 

I: Tak v první řadě má Geralt svý jméno, má svou historii a dobrej smysl pro humor. Bestiář, 

kterej je detailně okomentovanej, deníček postav, kde ke každý mu Marigold ještě ke všemu 

napsal krásnej popisek, kterej se neustále přidává dle vývoje hry. Jo, já nejsem hráčka těhle her, 

třeba je to tak i v jiných, ale v Z3 mi to přišlo nejvíc…osobní. Ten děj navíc není odfláklej, je 

to hodně propracovaný, což podle mýho hráče ovlivní dost.  

V: Ještě jsem se chtěla zeptat na obtížnost ve hrách. Je pro tebe důležitá? 
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I: No, asi ani ne. Je dobrý mít tak nějakou výzvu, ale tu často vnímám v tom, že mám ve hře 

třeba něco vyřešit, najít. Hrála jsem to celou dobu na Just the story, což je vlastně ta nejlehčí 

obtížnost, myslim.  

V: Ok, super. A když říkáš „hrála“, už máš Z3 dohranýho kompletně? 

I: Jo, kompletně, přesně to bylo...eh, letos o prázdninách v srpnu (pozn. 2017)? Teď rozehrávám 

druhý kolo, ale na stále stejnou obtížnost. (smích) V tom jsem marná. 

V: Mě spíš zajímá, proč tě to baví právě tím způsobem, jakým to hraješ. Ne to, co by „mělo být 

správně“ nebo tak. 

I: Ok, jasně. Takže obtížnost pro mě důležitá není. Ani v jiných hrách, když tak nad tím 

přemýšlím. V OW ani v HotS si ji nastavit nemůžeš, tam je každej oponent jinak zkušenej, 

takže čekáš, co ti hra nadělí. V Z3 jedu po příběhu, tam je to pro mě o něčem jiném. 

V: V čem je pro tebe příběh zaklínače tak poutavý? Nebo jinak, zeptám se tě na to, jak na tebe 

působí lore hry. Znáš ten pojem? 

I: Eeeeh…neznám. 

V: Každá hra, nebo i každej fantazijní/fiktivní svět, má svůj typický „lore“, což chápu jako 

určitej originální svět s danýma pravidlama, misí, logikou. Je to to, čím se liší svět Overwatche 

od světa Zaklínače, každej má v jinej řád, jiný postavy, jinej příběh. A mě zajímá, jak tě 

vtahoval do hry ten originální zaklínačskej lore. 

I: Jo tak! V tom případě se mi ten Zaklínačskej líbil v tom, že byl takovej…kouzelenej a přitom 

reálnej, nevim, jak to líp popsat. Odlišnej od všech těch sci-fi blbin, který jsou teďka v kurzu, 

a zároveň odlišnej i od těch ultimátních fantasy, jako je třeba WoWko. Je tam stále určitá realita, 

čímž myslím to, že hlavní rasou je člověk, pak tam jsou elfové a trpaslíci (to je trochu jak od 

Tolkiena, uznávám) a samozřejmě super bestie a zaklínači. Zaklínače vidím asi jako takovou 

největší novinku oproti jiným světům, nečekaně. (smích) Líbí se mi na nich to, že jsou vlastně 

fakt docela reálný. To je to samý, jak u Harryho Pottera. Jsi prachobyčejnej mudla a jednoho 

dne prostě dostaneš dopis z Bradavic, že tě berou na školu. Stejně tak ve světě Sapkowského 

jsi prostě dítě, v případě Geralta sirotek, který se ocitne na zaklínačský škole a vycvičí z něj 

zaklínače, kterej umí používat znamení, ohánět se mečem a míchat různý lektvary, vůči kterejm 
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je odolnej jen on, že jo. Zase od Harryho se to liší třeba tim, že to není tak vymezený na zlo a 

dobro. Je to reálnější, boží. Hodně mě ten svět inspiruje. 

V: Čím si tě hra nejvíc získala, co se příběhu týče? Čím přesně tě inspiruje? 

I: Už jen třeba to, jak jsou udělaný příšery. Jsou dost zajímavě zpracovaný, líbí se mi jejich 

podoba, jak je každá úplně jiná. Ráda kreslim, takže i na příšery došlo. (smích) A čím si mě hra 

získala…no, asi tim osobitym příběhem Geralta. 

V: V čem? A obecně, nebo hlavně zápletkou v Z3? 

I: Že jsem s ním fakt soucítila. Stala jsem se na dobu, kdy jsem hru hrála, opravdu Geraltem. I 

když jsem holka, to na situaci nic nemění. Rozhodovala jsem se jako by jako on dle toho, jak 

na mě působil v knihách. Mám to tak jako na půl, beru ho jako svý mužský alter ego, jestli to 

tak můžu říct. Už v knihách si mě hrozně získal. Kdybych byla chlap, chci být Geraltem. Ne 

proto, že má kolem sebe samý ženský, je silnej, má samý dobrý kontakty a tak, ale proto, jakej 

sám je. Má hrozně zajímavou povahu. Ač je jeho povolání vlastně z podstaty samotářský, on je 

takovej…já nevim, vlastně vztahově konstantní. Má stálý kamarády, je vášnivě zamilovanej jen 

do jedný jediný čarodějky, je skvělym adoptivnim otcem Cirille. Je to spíš pozorovatel, moc 

nemluví, a když už, je to pokaždý skvěle úderný. Líbí se mi jeho sarkasmus. Ale on je vlastně 

hroznej dobrák, že jo. Já nevim, jak to popsat, podle mě to ani nejde. Ač působí jako šílenej 

řezník a necita, jemu na tom všem vlastně záleží. A pak, že zaklínači nemaj city. Maj, a jaký. 

No, asi obecně. Už v knihách, pak to umocnily hry a v Z3 to vyvrcholilo, tam byl příběh hodně 

dojemnej. 

V: Mhm. Takže to, jakej Geralt je, tě vtahovalo do hry a dokázala ses do něj vžít. 

I: Jo, jo, jo. Prostě se v něm fakt tak trochu vidim, myslím, že jsem v něčem podobná. Navenek 

vtípky, flegmatik, ale ono mi o to všechno taky vlastně docela jde. Ne docela, ale hodně. Jsem 

cíťa, ač na to na první pohled vypadat zrovna nemusim. Navíc je mi Geralt jako chlap 

neskutečně sympatickej. Rodinný témata, milostný…Prostě mi celej jeho příběh přirostl 

k srdci. Je to celkově hodně dobře vykonstruovanej, všeobsažnej příběh. Nic mu nechybí. 

Tajemno, romantika, rodina, potíž, boj, intriky, pomoc, dobro, zlo…všechno to tam je a různě 

se to střídá. Nikdy není nuda. Už jen kvůli tomu, jakej Geralt je. Ten tomu dodává náboj, prostě. 

Hodně her na tohle aspiruje, málo toho docílí. U celý zaklínačský série se to povedlo. 
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V: Připadala sis do hry ponořená skrze příběh po celou dobu? 

I: Rozhodně. Jak říkám, já taková asi prostě jsem. Když už, tak už. Hrála jsem hru o 

prázdninách, kdy jsem si na ni vyhradila čas. Byla jsem schopná u toho prosedět celý dny, když 

už jsem na to teda ten vyhrazenej čas měla, že jo, ale bojim se, že i kdybych ten čas vlastně 

vyhrazenej neměla, stejně u toho sedim, protože jinak by to nešlo.  

V: A co herní mechanismy? Jakým způsobem jsi hru hrála, aby tě nejvíc bavila? Většinou se 

ptám na to, jaká je tvoje „herní strategie“ a nechávám volnej prostor pro to, aby to každej 

informant pochopil dle svého. (smích) 

I: Tak já si to taky přeberu dle svého a řeknu ti to, co jsme tu už naznačovala. Já jsem 

perfekcionistickej blázen, takže jsem jela zároveň hlavní dějovou linku a co nejvíc vedlejšáků 

je to šlo. Jakmile mi můj level umožnil nový vedlejšáky, hned jsem se na ně vrhla, abych si 

zkušenostně doplňovala hlavní dějovou linku. Ta strategie se divně popisuje, ale tak nějak to 

bylo a nejvíc mě to bavilo. Potřebuju to obměňovat, nechci si všechno vyzradit v nejrychlejšim 

možnym čase. Hrát jen hlavní příběhovou linii by mě jednoduše asi nebavilo. Mám ráda to, 

když se jakoby napínám. Kdy si oddaluju to potěšení z dalšího hledání stop Cirilly dál, a 

mezitím pozabíjet několik polednic, topivců nebo ježibab. Nebo si zahrát dobrej Gwent a pobít 

se, to jsem taky dělala paralelně. Bavilo mě hledat všechny ty vykřičníky na mapě. Otazníky 

jsem oželet dokázala, na ty opravdu ne vždy byl čas, stejně tak hledání zbroje, ale 

vykřičníky…prostě každej potenciální quest byl mnou vítán. Třeba když probíhal ten quest se 

Zoltanem v Novigradu, jak mu pomáháš od nějakejch týpků získat ty gwentový karty, celou 

dobu jsem se modlila, ať mi je na konci nabídne, že je přeci nechci předávat! (smích) Nakonec 

nabídl, tak jsem byla štěstím bez sebe. (smích) A pak mě ve výsledku trochu naprdlo, že to 

nebyly tak dobrý karty, jak vypadaly. Na to, aby je ten trpaslík měl vystavený v nějaký místnosti 

slávy, pche. Ale stejně, díky tomu jsme pak mohla hrát za Nilfgaard. Dobrý, tak zas zpátky 

k tématu.  

V: (smích) V pohodě, tyhle malý odbočky můžou být užitečný! No, tak, řešily jsme příběh, 

ovládání, hlavní postavu i grafiku, zajímá mě k tomu ještě zvuková stránka. Myslíš, že je pro 

imerzi důležitá? Jak to bylo v Z3? 

I: Jo, je. Určitě. Ta hra je parádně nadabovaná. Hraju ji v angličtině a baví mě snad každá 

postava. Dokonce i malý dětičky nebo měšťani. Jsou postavy, který jsou nadabovaný 
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legendárněji, než jiný. Třeba Dijkstra nebo Geralt…nebo, já teda vím, že jsem ho na začátku 

hrozně pomlouvala, ale i Roche, ti tři jsou top. K nim navíc všichni trpaslíci, kteří mluví 

skotskym přízvukem, což je úžasnej počin. Ale stále to není nic novýho, v jiných hrách to mají 

obdobně. A samozřejmě soundtrack, kterej si pouštím i mimo hraní. Třeba k učení, nebo jen 

čistě při jízdě tramvají domů. Zavzpomínám na hru, vybavím si určitý momenty.  

V: Můžeš mi nějakej popsat? 

I: Totální láska je pro mě třeba písnička Lullaby of Woe, která byla představena úžasně 

zpracovanym cinematicem. Já vím, je to strašně profláklý a určitě ti o tom vypráví každej, ale 

já to tak taky cítím. Ta písnička je hodně silná, emotivní. Umocňuje pak zážitek ve hře. 

V: Dokázala bys mi teď popsat nějakej ten intenzivní (emotivní) zážitek ze hry? 

I: Během hry jsem docela častokrát brečela. Hodně mě vzal třeba botchling Philippa Strengera. 

To mě dojalo. Celkově byl pro mě tenhle quest hodně přelomovej. Ta rozpolcenost člověka, 

kterej je na jednu stranu hrozně prohnilej a zlej, protože pije a mlátí svoji rodinu, že jo, ale na 

druhou stranu je vlastně zoufalej a nikdo mu nedokáže pomoc. Dvojí strana mince. Líbilo se 

mi, že ta hra k tomu směřuje skoro pokaždý. Že nic není černobílý. No, každopádně jsem hodně 

řešila i ostatní části questu. Hodně silnej zážitek pro mě byla ta část, kdy máš osvobodit ducha 

zakletýho do stromu. Já ho tak osvobodit chtěla, protože mi bylo jasný, že zachrání ty nebohý 

děti. Zároveň mi bylo jasný i to, že když ho osvobodím, čarodějnice se na mě naštvou a mohlo 

by to dopadnout špatně, mohl by selhat můj hlavní quest s Annou a baronem. Tehdy jsem 

samozřejmě nevěděla, že Anna je ta babička, ale bála jsem se, že mi třeba neřeknou, kde je, 

nevím už. Nakonec jsem strom neosvobodila, ale rvalo mi to srdce. Zabiješ nevinnýho mága, 

kterej byl zakletej do stromu neprávem, a kterej ještě ke všemu má fakt dobrý úmysly s dětma, 

chce zachraňovat. A ty, JENOM PROTO, ŽE NA TO MÁŠ KONTRAKT (a teda jako jo, 

pomůže ti to najít Cirillu, což je hlavní důvod), prostě kvůli svejm zájmům, ho zabiješ, aby 

jedna ženská mohla přežít. Tyhle momenty, kdy jsem se musela rozhodovat, kterej život je, 

v uvozovkách, víc, než druhej…to mi rvalo srdce. A že tam těch rozhodnutí bylo víc. Takový 

morální dilemata. Kolikrát jsem počítač musela vypnout a dát si pár dní oraz. Jen o tom 

přemýšlet. 

V: Ani tady jsi nechtěla udělat save před dovršením questu a podívat se na to, jaký by to bylo? 

I: Ne, chtěla jsem jednat 100 % autenticky. 
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V: Ok, dobře, díky. Teď otázku trochu zúžím. Dokázala bys mi popsat nejradostnější zážitek? 

I: Nejradostnější…nech mě chvíli přemýšlet. Asi moment, kdy jsem potkala Zoltana, Dudua 

nebo Marigolda. (smích) Jak jsem ho vysvobozovala a on tam nalhával tomu zajatci, teda, no, 

tomu witch hunterovi, že je hrozně důležitej šlechti. To bylo tak vtipný. No, a samozřejmě 

Yenn. To se mi vždycky až zježily chlupy na těle, jakej to byl haluz, já ji mám moc ráda. I 

Dijkstra mě těšil. Myslím, že vlastně i tímhle mě ve hře ta znalost knižní předlohy vlastně 

ovlivnila, když to tak řekneme. Těšila jsem se na ně hlavně proto, že jsem je znala z knih, třeba 

i Dudua, na toho jsem málem zapomněla. Celý to divadelní představení byl taky krásnej quest. 

A Zoltana s Marigoldem už i z her, no. Taky mě bavilo potkat Talara z jedničky. Asi tyhle 

setkání. A pak samozřejmě osvědčený klišé v podobě šťastnýho konce, kdy se Ciri stane 

zaklínačkou. Já už se zpočátku fakt regulerně bála, že mi zemřela. Jak byl Geralt za Emhyrem 

a řekl mu, že Ciri zemřela…ffff. A pak šel pro ten kovanej meč. Přišlo mi to takový trochu 

smutný, moc jsem nevěděla, co bude následovat. No, a když jsem viděla Ciri pod tou kápí 

v hostinci, strašně se mi ulevilo! (smích)  

V: Dokázala tě hra něčím překvapit? 

I: Neustále. O tom momentu překvapení jsem taky chtěla mluvit. Zase je to z toho základu 

kvalitního příběhu, jak jsme o něm už mluvily. Příběh musí umět překvapit. Hra stejně, jako 

dobrej film nebo kniha, musí lákat. Kdyby všechno bylo předvídatelný, nešlo by to přeci. 

Zaklínač překvapení umí navodit líp než jiný hry, se kterejma jsem se jinak setkala. Třeba ten 

Skyrim…tam je to dost na jedno brdo. Po chvíli člověka přestane bavit. Teda alespoň mě. Tam 

je to ponoření se asi zase v něčem jinym, ale nedokážu přesně říct v čem. Asi to byla první 

otevřenější RPG, proto jsme se do Skyrimu všichni tak zamilovali. Já bych ho teď ale už asi 

nehrála toliko nadšeně, jako kdysi, když už mám zkušenost se Zaklínačem. Ale k tématu, zase 

se vykecávám. Jo, překvapit mě hra dokázala často. Miluju třeba ten „quest“ co vlastně není 

ani quest, ale je to o tom týpkovi, kteterj se vždycky někde náhodn zjeví a vyzve tě na souboj. 

(smích) Pak si s sebou postupně bere i kamarády. Strašná legrace, velký překvápko pokaždý, 

když se někde zjevil. Mám v pc celou řadu sceenů, kde jsem ho potkala. Takže tak. No, a asi 

nejen příběhově, často i třeba tou otevřeností světa. Co všechno člověk najde, co kde sebere. 

Až oči přechází. Museli nad tím strávit neskutečný práce a fakt se to vyplatilo. 
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V: Teď se přesuneme k samotnýmu prožitku imerze, jako takovýmu. Dokázala ses do hry 

natolik ponořit, až jsi přestala vnímat dění okolo? Nebo tak, že pro tebe bylo těžký ji přestat 

hrát? 

I: Když už si to dovolím, tak to takový je. Nepřijímám hovory během toho, co hraju. (smích) 

To je takový poznávací znamení pro přítele nebo mamku, že prostě pařím a nebudu jim 

odpovídat, protože mám něco rozehraný. Pokud je to něco důležitýho, zavolají mi znovu, a to 

už si to stopnu a vezmu jim to. Jinak klasika, nevnímám, kolik je hodin. Ten čas letí strašně a 

člověk zvládá max sledovat světlo z okna a podle toho sem tam usoudit kolik tak cca může bejt. 

(smích) S časem ale mívám problémy i mimo hraní. I třeba na kafi s kamarádkou to plyne. I u 

knížek. Hrůza. Musim mít pořád nastavený budíky. Jsem asi dost „imerzivní osoba“. 

V: Imerzivní osoba? (smích) Krásný označení. Myslíš tím, že se dobře ponoříš do čehokoliv? 

I: Jakmile je to poutavý a získá to mou pozornost, zamiluju se. Stává se to ale málokdy, hlavně 

u dobře propracovanejch světů. To Z3 je. Občas u knih. Třeba Harry Potter. 

V: Těšila ses na někdy hraní Z3 tolik, že jsi odložila nějakou jinou aktivitu jen proto, aby ses 

mohla ponořit do světa hry? 

I: Ty jo, to zase asi ne. Je to konec konců jen hra. Možná jsem spíš odmítla nějaký srazy nebo 

tak, kvůli tomu, abych tu sobotu fakt měla volnou a mohla si ji vyhradit na paření Z3. 

V: Nevím, proč jsme se k tomu nedostaly už předtím, ale…proč jsi vlastně nehrála DLC, když 

je k dispozici máš? 

I: No, to je to moje odkládání potěšení na později. Teď, když hru hraje podruhé, chci odehrát 

srdce z kamene a napotřetí zase rozehraju o víně a krvi. A napočtvrté pravděpodobně všechno 

dohromady, jupí. Těším se, jen na to myslim. Mám ráda, když se mám na co těšit. Nevím, co 

budu dělat, až to všechno budu mít odehraný třeba osmkrát a budu mít vyzkoušený všechny 

varianty všech questů. Měla bych si na to začít psát nějakej deník, nebo nevim. 

V: Vidíš, herní deník je skvělej nápad! Vybavíš si, kolik hodin vkuse max jsi u hry dokázala 

strávit během nejlepšího herního období? 
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I: Ty jo. Nevím přesně. Ale plácnu třeba 14. Vím jistě, že jsem několikrát přetáhla 12 hodin. 

Třeba o víkendu, kdy jsem byla na bytě sama, nemusela jsem nikam chodit, venku bylo ošklivo, 

byla jsem nemocná… 

V: Je pro tebe hodně důležitý, abys na hru měla vyhrazenej čas a nic ně z toho, řekněme, 

„reálnýho“ světa „nestrašilo“? 

I: Jo, hodně. Pro to, abych si hru opravdu užila, to pro mě důležitý teda fakt je. Musím vědět, 

že se můžu tak říkajíc „vypnout“. Že si hru můžu fakt užít a být 100 % v ní. Když přemýšlím 

nad tím, že mám támhle někdy v jednu sraz s kamarádkou, a je 11 hodin a já pařím, pořád 

sleduju hodinky, abych to skončila v nějakou rozumnou dobu a stihla se načas vypravit. Neužiju 

si to tolik, jako když mám fakt celej den volno. Na tu hru potřebuju víc času. Dokonce i to 

ponoření do ní mi chvilku trvá, takže zpočátku, když ji zapnu, ihned nepokračuju v tom, co 

jsem dělala, ale jen se procházím městem, třídím si myšlenky, dostávám se dovnitř. Nebo třeba 

pročítám questy, postavy, knížky z inventáře. 

V: Jasně, rozumím. Říkala jsi, že nad hrou hodně přemýšlíš před tím, než ji jdeš hrát…mimo 

hraní, je to tak? 

I: Jo, to přemýšlím. Je to spíš takový to těšení se na to, co zase přijde, jak provedu ten quest, co 

mám rozdělanej. Ale když jsem ve hře, musim se fakt chvíli rozkoukat. Pár minut, třeba dvě. A 

to pořádný ponoření přijde až tak po 10 minutách třeba, když fakt vytěsnim všechny ty blbosti 

reálnýho světa a všechno to, co mám udělat, a ještě to udělaný nemám. (smích) 

V: Jak dlouho u tebe prožitek imerze trval? Projevoval se nějak i po skončení hraní?  

I: Jak to myslíš? 

V: Jestli ti nějakou chvíli trvalo, než ses po dohrání hry „probudila“ do reálnýho světa. 

I: Jo, jak kdy. Většinou po nějakejch dost zapeklitejch questech, který mě nějak zasáhly. Třeba 

ten zakletej strom u čarodějnic, třeba Myšilov na Skellige, nevím, mohla bych jmenovat dál. 

Jednou mě dokonce Zaklínač tak nabudil jít ven do lesa, že to nešlo jinak. Byla jsem tam na 

nějakym questu, ten už si nevzpomenu, ale...byl to tak nádhernej borovicovej les na úpatí skal. 

Působil na mě tak nějak „jarně“, když to takhle řeknu, protože bylo nádherný počasí, slunce 

prosvítalo jehličím, k tomu to všechno tak praskalo pod nohama. Já dostala takovou chuť to 
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zažít. Vzala jsem si ten den knížku Bouřkový sezóny a šla si ji číst do lesa, kterej mám tak 3 

km od domu. Sedla jsem si na mech a četla. Bylo nádherný počasí, léto. Namočila jsem si nohy 

do říčky, která byla docela špinavá a taková nijaká, co si budeme povídat, ale pro mě to bylo 

tak kouzelný, že jsem si představovala, jak jsem v tom fiktivnim světě, kterej se pro mě na 

chvilku zdál takovym reálnym… Asi tohle pro mě bylo takový nejdelší probouzení se. Když 

jsem se vlastně ani probudit nějak nechtěla, víš, jak to myslim.  

V: To musela být hodně intenzivní imerze. 

I: Hodně. Bylo to moc příjemný, ta hra mě vyloženě nakopla. Dokonce jsem v jednu chvíli i 

měla chuť zkusit LARP se Zaklínačskou tématikou. I když já na to vůbec nejsem, normálně mi 

ti lidi, co se převlíkaj za elfy a skáčou po sobě po lese, ještě k tomu s divnejma rekvizitama, 

připadaj hrozně směšný a mimozemský, ale asi stojí za to to zkusit. Nevim, jestli bych se třeba 

do tohohle dokázala ponořit a brát to vážně. (smích) Asi bych se vždycky v polovině nějaký 

ultimátně „čarodějný akce“ probudila a musela bych se strašně smát, jako „co tu sakra děláš, 

ženská? Jsi normální?!“ (smích) 

V: (smích) 

I: Povídám ti tu hrozný blbosti. 

V: Ne, ne, to vůbec, naopak. Tohle bylo moc zajímavý zamyšlení, taky jsem se larpu nikdy 

neúčastnila, nevím. (smích) Měla jsi v nějaké fázi hraní naopak pocit, že imerze není tak silná 

a že tě hra přestává bavit (že s hraním přestaneš)?  

I: Ne, to asi nikdy. Umim si to tak trochu zařídit, aby mě to bavilo. Prostě to prokládám. Vím, 

že přítel byl celej jurodivej z toho, že pořád dokola hledal brnění. Ne, to já zatím nehledala, 

takže nevim. Ale teď napodruhé už se o něj snažim, a zatím to fakt jemně prokládám jinejma 

aktivitama. Nechci asi tu hru tím zkazit. 

V: Co ti (ve hrách obecně) dokáže narušit prožitek ponoření se do hry? 

I: Jednotvárnost. Plytkost. Nedotaženost. Rušivý nastavení grafiky nebo ovládání. Když mě hra 

do něčeho nutí. Nepřilnavá atmosféra. Když 

V: Z3 ti připadal jako hra, která nabízí dostatek prostoru a svobody volby? 
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I: Jo, rozhodně. Nejen v otázce toho rozhodování se napříč questy, ale taky v nastavení. 

V: Tak, už jsme u konce. Ještě se zeptám na hráčskou komunitu - existuje někdo, s kým ses o 

hře bavila, diskutoval progres atd.? Myslíš, že i tohle z hlediska imerze hraje roli? 

I: Já ti nevím. U mě asi tolik ne. Myslím, že bych do té hry byla zažraná stejně, i kdybych si o 

ní nepovídala s ostatními. Ale samozřejmě je to moc příjemný, bavit se o příběhu s kamarády. 

My jsme si dokonce s přítelem až z Ameriky objednali Gwent karty, koupili si deskovku a 

paříme. Tohle se mi líbí. Ta hra má spoustu fanoušků, čím dál častěji zjišťuju, že ji znají i moji 

kamarádi, kteří žádní gameři nejsou. Třeba četli knihy, hráli alespoň Z1. Je to moc příjemný 

téma, o kterym se dá bavit. No, spíš ty MMORPG jsou o tom sociálním kontaktu…na druhou 

stranu jsou jako hry příběhově tupější, tam na něj tvůrci asi tolik nespoléhaj, ten příběh to sám 

o sobě nedrží, neudává ten stupeň toho ponoření se, víš, jak to myslim. Nějaká overwatch 

deskovka ale samozřejmě neexistuje, že jo, a kdyby jo, bylo by to úplně pitomý. (smích) 

Blizzard má jen geniální Heartstone, ale…Gwent je pro mě snad ještě geniálnější. Získal si mě 

téměř hned. Asi tak v Novigradu, kde jsem zjistila, že je dobrý kupovat si od obchodníků 

všechny karty, co jen to jde. Pak jsem měla s čím hrát, vznikla nějaká moje strategie, a bylo. 

Jako já tu hru hrozně chválim, až úplně iracionálně, ale fakt to tak cejtim. Nejsem žádnej gamer, 

jak říkám, ale jsem snílek, a to je u týhle hry důležitější být…spíš snílek než gamer, jestli mi 

rozumíš, umět ten příběh prožít. (smích) Knihy. Další láska.  

V: Co pro tebe znamená „být gamer“? 

I: Asi nahlížet na tu hru z toho technickýho hlediska. Užívat si třeba tu challenge, jak jsme tu 

řešily. Nebo hrotit bojový strategie hry, nimrat se v talentech. Hodnotit spíš zabíjení příšer a 

plnění questů na nejtěžší obtížnost, neujíždět tolik na příběhu? Nevím. Vidí to spíš jako herní 

produkt než srdcovou záležitost. Po tom, co ji dohraješ, ji přestaneš řešit. Vyšumí. Nic ti do 

budoucna nedá. 

V: Tak, finální otázka, teda pokud nebudeš pak chtít něco doplnit. Řekla bys, že tě Zaklínač 3 

nějak ovlivnil?  

I: Hmmm. Jo. Natolik mě zaujal už jen „podle obalu“, smím-li to tak nazvat, že jsem se vrhla 

do nějaký takhle obsáhlý hry. S jinou bych to asi neudělala. Jen díky Z3 jsem se pak vrhla třeba 

do toho AC:O nebo FC:P, těm bych jinak šanci nedala. Ani Skyrimu předtím se to nepodařilo, 

ten mě nikdy nechytl natolik, abych ho musela hrát často. Tam jsem si dala hodinku/dvě týdně 
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a stačilo to. Dohrála jsem ho třeba…já nevim, za půl roku. Trvalo to. Zaklínač si mě dokázal 

hrozně moc získat, až jsem se překonala k tomu, abych do něj vložila tolik času. Ani na minutu 

toho nelituju. Možná teď lituju víc těch krátkejch her v rámci HotS nebo OW, který jsou 

kolikrát tak…stupidní. (smích) A taky nás dost propojil s přítelem, protože jsem ho přestala 

tolik odsuzovat, že jen paří. Už mu do toho nekecám. (smích) 

V: (smích) Tak Z3 dokonce zachraňuje vztahy, to je dobrej námět k dalšímu výzkumu. Jinak 

v rámci tohohle aktuálního to je ode mě asi všechno. Moc děkuju za tvůj čas! 

I: Já děkuju, bylo to moc příjemný! 

V: Kdyby tě k tomu cokoliv napadlo, chtělas něco dodat, upravit, cokoliv, určitě se ozvi. Nebo 

kdyby tě napadla nějaká otázka, na kterou jsem se nezeptala, ale třeba bych měla… 

I: Myslím, že zaznělo opravdu všechno. Ale kdyby mě přeci jen něco napadlo, napíšu. 
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Janek 
V: Tak, děkuju za vyplnění dotazníku a teď můžeme začít s rozhovorem. První otázka je, co 

tě inspirovalo k tomu, aby sis hru pořídil? 

I: Kamarád Michal, který Zaklínače miluje. Neustále do mě hustil, a já se k tomu několik let 

nemohl rozhoupat. Nebyl čas, nějak se mi nechtělo. Už jen to, jak mě přemlouval, bylo 

takový...(smích)...prostě příliš nucený. Jednou jsme spolu ale byli v obchoďáku a oni tam Z3 

na konzoli měli zrovna ve slevě, což byl pro Michala jasnej signál, že konečně může 

triumfovat. No, koupil jsem si ji, samozřejmě, že jo. (smích) 

V: Takže Michal konečně uspěl! 

I: Tak, tak. Asi po deseti letech. 

V: Ty jsi vlastně na počítači ani Z1 se Z2 nehrál, je to tak? 

I: Jo, já jsem jako chtěl, ale jelikož jsem konzolář, nikdy jsme doma neměli tak výkonnej 

počítač. Máme tu tak starej pc, že dokonce ani Z1 na něm nejde rozjet. 

V: Ok, rozumím. Měl jsi před hraním Z3 nějaká očekávání? Ovlivnil tě třeba Michal? 

I: No, on mě Michal spíš jen lákal, moc mi neprozrazoval. Já se o svět Zaklínače začal 

pořádně zajímat až když jsem hru měl koupenou. Jsem typ člověka, kterej si najde všechny ty 

recenze, koukne na dostupný cinematicy, kterej si o tý hře udělá jakoby takovej research před 

tím než ji začně hrát, jestli mi rozumíš. 

IV Jo, jasně. A jaká teda byla očekávání po tvém výzkumu? 

I: No, vysoký! Hodně vysoký. Už jen kvůli tomu, že to bylo oceněný jako hra roku, že jo. Ale 

zase...no, já, když jsem tu hru poprvý zapnul (teda nevím, jaký je to na počítači, nikdy jsem to 

nehrál, nemůžu soudit), ale na tý konzoli, jelikož jsem před Z3 hrál AC 4 Černou vlajku, 

takže jsem byl strašně zmatenej ovládánim Z3. Co se otáčení a pohybu Geralta týče, je to na 

joysticku strašně citlivý, takže ti můžu říct, že jsem prvních 14 dní tu hru neskutečně 

proklínal, než jsem to nějakym způsobem dostal do ruky. No, ale abych se dostal k tématu. Po 

tom, co jsem se tohle naučil, jsem byl strašně nadšenej dějem. Hned mě to chytlo a začal jsem 

k tomu číst první díl z knižní série. 

V: Co přesně tě inspirovalo k tomu, aby si začal se čtením?  
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I: Bylo to kvůli tomu, abych se ve hře zorientoval. Netušil jsem, o čem Geralt mluví. Kdo je 

Emhyr, kdo Yennefer, kdo Cirilla? Dost mě to štvalo, tak jsem začal číst. Zajímalo mě, co za 

tím vším je. 

V: Jasně, to je super, že tě to takhle chytlo a chtěl jsi to dotáhnout i přes to, že jsi měl to 

tempo vtažení pomalejší. 

I: No, to teda! Byl jsem zpočátku na tu hru fakt naštvanej a chtěl jsem s ní skončil. Jenže ani 

zmatený ovládání mi nezabránilo v tom dostat se k příběhu, a po tom, co jsem do něj vplul, už 

to nešlo zastavit. 

V: Tím, že jsi vůbec neznal příběh, měl jsi nějaká očekávání ohledně něj? Zajímalo by mě, co 

takhle člověku všechno dokážou sdělit ta videa a recenze (často lidí, co hráli předešlý díly). 

Měl jsi tak nějak tušení, o čem to asi tak může být? 

I: Neměl, vůbec ne. Ani těm recenzím jsem skoro nerozuměl. Jediný, co jsem věděl, bylo, že 

je to od CDPR Red a že je to na motivy nějakejch knih od polskýho spisovatele, což mi samo 

o sobě přišlo dost lákavý, protože s Polskem sousedíme a málo her je takhle...východních. 

Zajímalo mě, jestli to bude fakt tak odlišný od ostatních her. Ale do příběhu jsem fakt neviděl. 

V: Čeho se týkala ta tvá vysoká očekávání? 

I: Na grafiku. 

V: Vyplnila se? 

I: No, zpočátku jsem byl zklamanej i z ní. Čekal jsem trošku víc, protože jsem si zrovna 

paralelně se hrou kupoval i novou televizi, která má super rozlišení a je obrovská. No, a pak 

jsem zjistil, že to není hrou, ale tou televizí, na který jde upravit jas, kontrast, barvy...před tím 

nastavením jsem to měl tak sytě barevný, že mě z toho už po dvaceti minutách pálily oči, to se 

nedalo. Takže po upravení to bylo super, pak se očekávání začala naplňovat a pak se i 

překonala, třeba v grafickym zpracování některejch míst, to byla pastva pro oči. 

V: Jaký místa třeba? 

I: Bahnitej Velej, Blata, Skellige Miluju tam spoustu míst, hlavně, když je to dost ponurý a 

tajemný. Líbí se mi na tom, že to všechno dýchá tim slovanstvym. Sapkáč byl Polák, cítíme z 

toho teda automaticky všichni náš kraj. Třeba je to ale jenom uložený někde v podvědomí a 

to, co ti tady teď říkám, je blbost, realita může bejt úplně jinde a člověk si to jenom nalhává. 
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Ale myslim si, že, třeba...v těch Blatech, myslím si, že třeba Amerika takovýhle žumpy nemá, 

když to řeknu takhle hnusně. (smích) 

V: Jaký je tvoje nejoblíbenější místo? 

I: Vranohrad. Rozhodně Vranohrad. To je nejkrásnější místo ve Velenu. Potom ty hnusný 

zákoutí v Novigradu, kde je Král žebráků a plesnivej Hike. Takový ty ponurejší místa, který 

jsou reálný. Nejde tam o tu realističnost, ale spíš o to, že se mi líbí taková ta jakoby temná 

stránka tý hry, že to není jen o tom "svítí sluníčko, lítaj tam motýlci, Geralt seká topivce". 

V: Že to není pohádkový. 

I: Jo. Je to navíc zpracovaný dost realisticky, dost podle skutečný přírody. To tajemno taky 

není pohádkový (jako třeba v Pánovi prstenů), je to všechno udělaný dost důvěryhodně. 

V: Je pro tebe prostorový zpracování ve hrách dost důležitý pro ponoření se do hry?  

I: Myslim si, že to tak obecně vůbec není. Jak kde. Já třeba miluju ty starý tituly, třeba Ghotic, 

Skyrim, Stronghold Crusaider. Pokud má hra co nabídnout obsahově, mně na grafice zas tak 

nezáleží.  

V: Mhm, dobře. Tyhle hry jsi asi nehrál na vašem počítači, co? (smích) 

I: Ghotic jo! (smích) Zbytek u kamarádů. Teď, když nad tím přemýšlím víc, nakonec myslím, 

že u konzole to grafický zpracování docela důležitý je. Kor teď s tou novou televizí vidím, jak 

skvělý to může být a jak parádní zážitek z toho vzniká. U Zaklínače kor, tam je to hodně 

precizně zpracovaný, myslím, že je to i jejich cílem, vtáhnout skrze grafiku. Alespoň u mě se 

jim to daří rozhodně. Každopádně to nemění nic na tom, že jsem srdcař. I s klukama, se 

kterejma máme takovou game partu, si tak říkáme. 

V: Haha, to je hezký. 

I: Prostě lidi zamilovaný do příběhu. 

V: Ok. Nezeptala jsem se, před jakou dobou jsi vlastně Zaklínače hrál, docela nedávno, viď? 

I: Jo, před zhruba 9 měsíci? No, nějak tak, před maximálně rokem. 

V: Zahraješ si ji občas i teď? 

I: Jasný, včera naposledy jsem ji hrál.  

V: Tak to ji máš naprosto v čerstvý paměti! 
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I: Já na ni nedám dopustit, je to můj nejhranější kus all the time.  

V: Jak u tebe probíhalo ponoření se do hry? Když už se ti podařilo, dohrál jsi ji na jeden dech, 

nebo ses k ní postupně vracel? 

I: Naprosto na jeden nádech. Jakmile mě chytila, už nepustila. Myslím, že mi to na poprvý 

zabralo necelých 90 hodin herního času. Já jsem se totiž snažil tak trochu vyhýbat 

zaklínačskejm zakázkám a honům za pokladem, nebo spíš jim nevěnovat takovou pozornost, 

protože jsem věděl, že hra má několik konců a byl jsem si jistej, že to budu hrát určitě ještě 

několikrát, tak jsem chtěl, aby mi pokaždý ta hra měla zase co nabídnout.  

V: Takže sis schovával nějaký questy " na potom". 

I: Přesně tak. Aby to nebylo pořád úplně to samý. 

V: Takže jsi jel hlavně jen po hlavní dějový lince. 

I: Jo, jen po ní. Já jsem poprvý vlastně byl tak zažranej do hlavní dějový linky, tak neskutečně 

mě bavila, že jsem si ji ani nechtěl přerušivat. Zajímalo mě, jak to dopadne, kdo je kdo, s kým 

dalším se Geralt potká. Připadal jsem si trochu jak probuzenej po nějaký amnézii, kdy 

poznávám nový lidi, ale jako bych je znal a věděl, kdo jsou.  

V: Jako se Geraltovi vlastně stalo v Z1. 

I: Žádný spoilery! (smích) Ale tohle zrovna vím od Michala. 

V: Měl jsi ve hraní i nějaký šedý místa, kdy tě to tolik nebavilo? 

I: Ne. Rozhodně ne. 

V: Ok, píšu si. Vnímal jsi ve hře i nějakou challenge? Někteří hráči to při druhym hraní 

můžou dělat tak, že si zvednou obtížnost. 

I: Tu si já nastavuju během hry třeba. Nejprve jsem hrál na tu nejlehčí, tuším Příběh a meč. 

Potom, když jsem zhruba v polovině hry dokázal kosit topivce skoro už jen tím, že jsem se k 

nim přiblížil, zvedl jsem si to na těžší a zapnul jsem si to, já nevím, jak se to jmenuje...to, že 

nepřátelé jsou silnější a silnější. Jo, zvyšování úrovně nepřátel. 

V: Řekl bys, že je pro tebe challenge důležitá? 

I: Jo, je. Nelíbilo se mi, kdyby to šlo jak po másle. Sice jsem příběhář, ale taky hráč, že jo, a 

pokud bych chtěl příběh, přečtu si knihy. Když chci k tomu pořádnej herní zážitek, nastavím 
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si vyšší obtížnost a o něco mi tam jde. Třeba teď se snažím o dohrání na obtížnost Pochod 

smrti, což je pořádná challenge a zatím mě to baví. Zase je to takový nepříjemný v tom, že 

když po desátý nedám nějakej fight, nechci házet s ovladačem a ničit si televizi, tak si radši 

jednoduše stáhnu obtížnost, projdu bosse a potom si to zase zvednu.  

V: (smích) Klasika. 

I: Jo, challenge fakt důležítá je, hodně. Jelikož jsem hráč, kterej prošel jakž takž bez úhony 

Dark Souls, troufnu si říct, že mám nervy z oceli. Nejen ze Zaklínače, ale i z jinejch her, čím 

víc se člověk snaží neumřít a překonat danou situaci, čím víc o tý hře musí přemýšlet a vyvíjet 

novou a novou taktiku, tím víc se do té hry ponoří. Tím víc ho to do té hry vtáhne. Takhle to 

mám všude. Mám rád, když ta hra zaujme primárně příběhem, proto minuju žánr RPG, a ani 

ty fighty nesmí být bez nápadu. Takový ty řezačky, to zase není nic moc pro mě. Zaklínač to 

má vyřešený krásně, a to i napříč DLC, všechno je takový vyrovnaný, stále stejně poutavý a 

stále vznikají nový challenge, není to hloupý. 

V: Takže je pro tebe důležitý i to, aby hra uměla překvapit? 

I: Jako jo. Tím vývojem příběhu. A nějak jakoby držet krok s hráčem. Aby to nebylo furt tak 

stejný, aby se questy neopakovaly, aby člověk musel mít neustále zapojenej mozek. Myslím, 

že to umí u Z3 udělat dost povedeně v tom, že samotná dějová lnka je taková dost jakoby 

různorodá, a pak ty DLC…no. 

V: No vidíš, DLC, na ty jsem se taky chtěla ptát. Přinesly ti nějaký nový stěžejní zážitky 

oproti hlavnímu příběhu? 

I: Strašně moc mě bavilo Srdce z kamene, hlavně díky Zrcadelníkovi. Jak jsem už zmiňoval, 

hrál jsem Dark Souls, který mě bavily hlavně díky tý svý ponurosti, který v Srdci z kamene 

bylo pořádně naloženo. Byl jsem taky rád, že je tam konečně nějakej pořádnej záporák, 

protože Eredin...no, on je fajn, ale nebudem si nic nalhávat, ten boss fight na konci byl 

takovej dost slabej a trapnej, dle mýho pohledu. Kdežto O'Dimm je opředenej záhadama a 

nabízí výzvu z hlediska vyřešení všech těch záhad. 

O víně a krvi mám zase rád kvůli tomu, že nabízí nový možnosti, už jen kvůli té obrovské 

nové lokaci. Troufnu si říct, že ten herní čas v Toussaintu je srovnatelnej s tou hlavní dějovou 

linkou. 

No, za mě byly oba ty datadisky byly povedený, ale...já vím, že se s naprostou většinou lidí 

neshodnu, ale za mě je ten Toussaint strašně pohádkovej a přebarevnej. Já jsem zastánce 
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Srdce z kamene, protože je tak ponurý. Mně vyhovuje mnohem víc ten zablácenej Velen, než 

duha a jednorožci. Jestli to to takhle stačí. Docela vyčerpávající odpověď, co. (smích) 

V: To je naprosto v pořádku! (smích) 

I: Tak já se odvážu. Co tam máš dál? 

V: Další otázka se zaměřuje na porovnání zážitku z četby knih s tím ze hry. Ty jsi ale četl jen 

jednu knihu, viď? 

I: Jo. Navíc jsem udělal tu chybu, že až po tom, co jsem začal hrát. 

V: Proč je to chyba? 

I: Myslím si, že když bych četl knihy před tím, než bych začal hrát, mohl to pro mě být úplně 

jinej zážitek. Já jsem velkej čtenář, vlastním knihovnu, kde mám, já nevim, 200 až 300 titulů. 

V: Slušná kolekce. 

I: No, na knížkách se mi vždycky líbilo to, že si ten danej svět vykreslí každej dle fantazie a 

jak chce. Je neomezenej ve všem, co v jeho hlavě vznikne. Takhle jsem byl strašně svázanej 

tím, co mi dala hra. Každou postavu jsem viděl takovou, jaká je vyobrazená ve hře, každou 

krajinu jako tu ze hry atd.  

V: Rozumím. Takže kniha zpětně herní zážitek neovlivnila. 

I: Ne, spíš herní zážitek ovlivnil čtenářskej zážitek. 

V: Ok, tak se přesuneme dál. Mám tu teď zamlženou otázku, pojmi ji jak chceš - jaká byla/je 

tvá herní strategie? 

I: Haha, má oblíbená otázka, často ji diskutujem s klukama. No, já to mám ovlivněný hraním 

ostatních her, třeba zrovna těch Dark Souls. Dvakrát seknout, uskočit, třikrát seknout, 

bránit...no a u Zaklínače mi to zkomplkovala znamení, který jsem se fakt dlouho učil 

používat. Spíš to bylo tak, že jsem si vzal jen meč a sekal jsem, uskakoval, kryl se. Ani Z3 tu 

moji strategii nezměnil, znamení jsou super, ale nikdy jsem se jim víc nevěnoval. Dokonce i 

talenty jsem cpal jen do bojový stránky. Zvyšování zdraví, útočná síla a tak. Postupem času 

jsem to samozřejmě začal obměňovat, pokaždý, když to hraju, mám to trochu jinak. Teď už 

nehonim jen ty červený, ale i třeba ty modrý. 
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Další herní strategií bych nazval to, co už jsem tu popisoval, což je to střídání hlavní dějový 

linky a jemně i těch určitejch málo vedlejšáků, který jsem si precizně vybíral, abych měl herní 

zážitek co největší.  

V: Jak? 

I: No, tak, že jsem volil jen tak, abych měl XP na hlavní dějovou linku a ostatní si nechával na 

další paření. Hodně jsem jich odehrál třeba tehdy, když jsem pařil O víně a krvi, což mě tolik 

nebavilo, nebo jako bavilo, ale ne tolik, jako to Srdce z kamene, do kterýho jsem byl 

ponořenej až po uši a nedělal jsem nic jinýho. Každopádně, tehdy jsem si to kořenil jsem těma 

vedlejšákama mimo Toussaint. 

V: Myslíš, že je v tomhle ta hra dost otevřená, že nejsi svazovanej hrou, ale ona ti nabízí hrát 

to tak, jak tě to baví nejvíc? 

I: Jo, je. Až výjimečně moc, a to teď mluvím jen o volbách v nastavení. Co se voleb v rámci 

příběhu týče, to je úplně jiná kapitola. Já jsem nadšenej, že mě ta hra nenutí ke směřování 

talentů do alchymie atd., protože tak by mě to nebavilo a já se zpočátku bál, že to tak u 

úspěšnýho zvládnutí obtížnosti pochod smrti bude. Nebylo. Naštěstí. Jo,já bych to řekl tak, že 

hráč je tady ten u otěží, né ta hra.  

V: Ok, díky. 

I: Jo, taky jsem šťastnej, že jsem nemusel dělat věci jako jsou koňský dostihy nebo pěstní 

souboj, je to sice super veselá oddechovka, ale nejsem zrovna fanda. Ani Gwintu. Na ten třeba 

nemám žádnou svou strategii, takže se u něj spíš vztekám, než odreagovávám. 

V: Radši příběh, tedy. 

I: Mnohem radši. Vždyť to ani nedává smysl, proč by Geralt měl závodit na nějakym koni, 

když má hledat Ciri? Blbost. (smích) Ale chápu jejich důvod, je to prostě odreagovačka.  

V: Další otázka se týká zaklínačskýho loru, jestli tenhle pojem znáš... 

I: Jo, jasně.  

V: Super. Jak na tebe působí? 

I: Já si myslím (a jsem si jistej, že nejsem sám), že je to strašně různorodej svět. Je to fakt 

veliký. Já třeba, když teďka hraju zase Skyrim, tak ten mi oproti tomu přijde hrozně 

jednoduchej. Jasně, jsou tam místa, kde to je zasněžený, a jsou tam místa, kde to je kamenitý 
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třeba, ale Zaklínač je prostě bohatší a různorodější. Působí to na mě 100 % dobře, protože si 

tam každej najde něco svýho. Duhovej Toussaint s jednorožcema, bažinatej Vellen, 

smradlavej Novigrad; to všechno tam je, je jen na hráči, co si oblíbí. Pořád se setkáváš s 

něčim novym. 

V: Tohle je lore? Jen prostorový zpracování? Teď jsem trochu zmatená, já ten termín před tím 

vlastně neznala. 

I: No, já myslim, že je to asi takovej herní celek. Když se takhle podívám na Zaklínače, asi se 

mi ještě vybaví systém příšer. Třeba to Skyrim taky nemá, ač jsou tyhle dvě hry dost 

podobný. Ten tam má zas ty rasy a tak. 

V: Aha. Připadaj ti srovnatelný? 

I: No, já si myslim, že Z3 má oproti němu jednu velkou výhodu v tom, že je tam česká 

lokalizace s titulkama. Já jsem člověk, co mluví plynule anglicky, nemá problém cokoliv 

přečíst v angličtině a má z toho totožnej herní zážitek, jako kdyby to bylo v češtině. K 

Zaklínačovi to ale líp sedí, to prostředí tam pak působí líp potom hnedka. 

V: Teď si nejsem jistá, že ti rozumím. 

I: No, to je jedno. Prostě jazyk. Českej jazyk. 

V: Že Z3 je slovanská hra, proto k ní líp sedí čeština? 

I: Tak. Pak je Z3 rozdílnej v tom, že je otevřenější, můžeš tam líp zvolit tu herní strategii, jak 

jsme řešili, není to takový furt do kola stejný. Každej si tu hru může přizpůsobit, to ve 

Skyrimu není, tam je to fakt takový docela omezený. Jak jsem říkal, jsem srdcař, takže mám 

rád kvalitní příběh, kterej nejideálněji můžu sám do jistý míry tvořit. Což ve Skyrimu není, 

tam jen zvolíš A/B/C a skoro pokaždý to dopadne úplně stejně. Nemá tolik konců. Nechci 

říct, že je to pro mě důležitý, ale tý hře to hrozně přidá. A pak je v Z3 jinej i takovej ten 

kontext, ta omáčka navíc, třeba politika, kde je hodně ošemetná a dělá mi problémy, to ve 

Skyrimu není. 

V: To, že ve Skyrimu není, ti vyhouje víc? 

I: No, já nevím. Asi kdybych četl knihy a hrál předešlý dva díly, jsem v tom spokojenější. Pro 

člověka, jako jsem já, kterej do tý hry vplul znenadání do posledního dílu, kde to celý vrcholí, 

a postupem času zjišťuješ, že ještě nevíš tamto a tamto, a že tamten je vlastně zlej a tamten 

dobrej. Veškerý informace, který bys potřebovala, prostě nemáš a nevíš, kde je sehnat. 
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V: Kazilo ti to hodně to ponoření se do hry? 

I: Ani tolika ne. Spíš to pochopení toho, o co tam jde. 

V: Myslíš, že to s herním zážitkem nesouvisí?  

I: Jo, chápu, jak to myslíš, kam směřuješ. Jak už jsem říkal, mně trvalo minimálně 14 dní, než 

jsem se k tý hře, když to tak řeknu, přisál, ale potom, když už jsem se toho chytnul, tak jsem 

opravdu, ač je to blbý, ale bral jsem si volno z práce jen proto, že jsem zrovna měl rozehranou 

dějovou linku. Takže ne, mě jen tak nějaká neznalost politiky moc nerozhodí. 

V: (smích) Jasně, rozumím. O tom mi pověz víc! 

I: Já kvůli té hře odložil věcí. Spánek, jídlo, rande, práci. Spánku jsem odložil fakt hodně. 

V: To je takový nejsnáz odložitelný, co? (smích) 

I: Přesně. 

V: Ještě se zeptám, jak jsi popisoval to ponoření se do hry po 14 dnech, vzpomeneš si na 

přesnej moment, kdy to bylo? Já se předtím asi nezeptala... 

I: Yes, to vím přesně, kdy to bylo. Když jsem ve hře potkal Philipa Strengera, a.k.a Krvavýho 

barona. Byla to první velká postava, kolem který se to nějakej čas motalo, což pro mě byl 

takovej nějakej první velkej záchytnej bod, kdy jsem si řekl, že tu hru fakt strašně žeru. 

V: Čím si tě získal? 

I: Bylo to hustý, celej ten jeho příběh. Hodně mě bavilo zjišťovat všechno kolem jeho rodiny, 

bylo to dost osobní a ukazovalo to, že ne vždy jsou věci takový, jakými se zdají být. Hodně 

zapletený, hodně vtahující.  

V: Vtahující tím, jak osobní to bylo? Čím přesně? 

I: Vtahující je to hodně těma emocema, no. Taky to, že je tam člověk v takový roli Boha. Tím, 

jak tu jeho situaci pobere, rozhodne o celym vývoji příběhu. Už jen to, že pokaždý to dopadne 

jinak. To na Z3 fakt žeru. Už jen to hráče motivuje zahrát si to několikrát, třeba jen malinkou 

část, protože chce vyzkoušet všechny varianty toho, jak to může dopadnout. Aby hráč věděl, 

co ovlivní jakou část. To pro mě udělá dost. 

V: Myslíš, že ta hrá má něco, v čem naopak selhává? Třeba oproti jinejm hrám? 
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I: No, to nevím, jestli mě něco napadne takhle z fleku. Nechci říct, že je to selhání hry, to fakt 

ne, ale jelikož jsem hráč, co má rád stealth akce, tak mi tam hrozně chybělo třeba používání 

luku. Jako jo, je tam kuše, ale na tom dual shocku co klikneš, to automatickej výstřel na 

automaticky focusovanej cíl, takže...pakárna. Nic se nedalo udělat potichu. Jako ale v žádnym 

případě to není selhání, jen mi to tam občas chybělo. Párkrát jsem si říkal, že by to krásně šlo 

udělat stealhem, že by to mohlo být trochu chytřejší, jiný. No a dál… 

V: Ok, píšu si. Ještě něco? 

I: Dál mě tam štval ten Eredin. Na to, jak tam všechno bylo do puntíku zpracovaný, všechny 

vedlejšáky, celá hlavní dějová linka...pak byl konec takovej uspěchanej, to mě trochu 

probudilo. Tam, vlastně, od tý doby, co se Geralt vydá hledat Cirillu na Mlžnej ostrov, mi to 

připadá jako takový dost rushování. Není tam absolutně žádná možnost zahrát si nějakej 

vedlejšák. Ten konec je dost uspěchanej a nechci říct, že ten poslední boss fight s Eredinem 

byl odfláklej, ale vývojáři tomu mohli dát víc. Má to bejt ultimáltní král Divokýho honu, ale 

Geralt ho třikrát sekne a on tam padne.  

V: Jasně, že to bylo takhle "narychlo". Přestávalo tě to ke konci bavit? 

I: Ne, to zase ne. Já se bavil, nechtěl jsem v žádnym případě přestat hrát, spíš zpětně mi to 

přišlo líto. Mohlo to být dotaženější. Jak říkám, jsem příběhář, srdcař. Všechno dobrý, jen 

zrovna ten děj byl hodně uspěchanej, zbytečně moc. 

V: Ok, rozumím. Tak, přesuneme se ke Geraltovi. Jak tě jeho postava vtáhla do hry? 

I: Jo, mně se za něj hrálo krásně, jo. Musim zmínit, že v tom si dost nesednu s většinou 

známejch, ale...mně se prostě nelíbí polskej dabing. Já na jeho postavě žeru ten jeho 

nefalšovanej americkej chraplák. Jinak se mi na něm líbí ta zaklínačská zahořklost, ale líbí se 

mi, třeba když v porovnání koukám na Marigolda a srovnávám je (což je týpek, kterýho 

kdybych znal v reálnym životě, po dvou minutách mu ji lisknu), že je takovej odměřenej v 

uvozovkách. Navíc je to prostě charismatickej cápek. Troufnu si říct, že kdybychom hráli za 

kterýhokoliv jinýho zakllínače, třeba Eskela nebo Lamberta, nebude to takový. Ten Geralt má 

takovej svůj osobitej charakter. Líbí se mi tak to, že tam jsou taky ty jeho holky, zapletený 

vztahy. Je to taková romance. Máme tady team Yenn, team Triss, jiný čarodějky. Jak říká 

Lambert, ne všichni zaklínači se bratříčkují s králi a spí s čarodějkami. Je takovej, jak to říct 

slušně. (smích) Chlívák. Je to takový úsměvný, sarkastický. Ale stále, 90 % mýho pohledu na 

něj je jen jeho audio. 
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V: Mhm. Povídej. 

I: Co se týče vizuální stránky, dost mě u něj oslovily ty šedivý vlasy, nebo bílý vlasy. Já se 

budu opakovat, ale fakt 90 % toho, čím si mě získal, je fakt ten jeho dabing. Má hrozně 

charismatickej hlas, hrozně dobře se mi poslouchal, jak říkám, z 90 % dabing. Potichej, napůl 

šeptající. Když posloucháš ten jeho polskej, má takovej dost hlubokej hlas, mluví dost jako 

hlučně, bych řekl. To by mi to celý zkazilo! Hrozně šišlaj, samý č, š. Dál mluvit nemůžu, je u 

nás na návětěvě zrovna Polák, tak abych neurazil.  

V: Je pro tebe zvuková stránka tedy hodně důležitá pro imerzi, když si to shrneme? 

I: Dabing hrozně moc. Hrozně. Soundtrack taky, rád si ho poslechnu třeba i mimo hru. 

Dodává to tý hře charisma, odlišuje ji od ostatních. Podtrhuje příběh a překonává tu jakoby v 

uvozovkách plochost hry. Posouvá ji to na jinej level. U mě třeba hraje roli i to, že já mám 

hrozně rád seveřanskou hudbu jakoby některý lidi k tomu takovýhle „citový pouto“ nemaj, ale 

já jsem jeden z lidí, který slyšej vybrnkávání loutny a okamžitě jsou z toho paf. Hodně mě to 

ovlivňuje. 

V: Takže dabing a zvuky v pozadí, co dodávají realističnost… 

I: Třeba, když si vzpomenu, ze začátku mě to teda docela mátlo, ale potom jsem si zvykl a 

strašně mě to baví, je to, že když používáš zaklínačský smysly, všechno je jakoby zostřený a 

všechno je takový…hned líp znát. Všechno praská, všechno šumí, hlasy jsou jiný. Myslím si, 

že zvukově je ta hra zpracovaná fakt dobře. Myslím, že z tohohle hlediska není jediná věc, co 

bych hře vytknul. 

V: Vzpomeneš si na nějakej moment ve hře, kdy ti všechno fakt krásně sedlo? Nějaká fakt 

dobrý scéna, kde byla super hudba, super příběh i super scenérie? 

I: Jo, jo, jooo! To si vybavím naprosto přesně. Zamiloval jsem se tehdá do jedné scény, která 

byla v rámci toho úkolu se třema čarodějnicema, kde Geralt poprvý potká Janka. To jsem byl 

úplně maximálně to, no, screenoval jsem jako šílenej. Janek je jedna z mých nejoblíbenějších 

postav ze hry, možná že úplně nejoblíbenější. Ta scenérie tam a ta síla momentu tam pro mě 

byla úplně na maximum. Tam ty herní smysly úplně bouchaly do těch limitů. 

V: (smích) Dramatickej popis! Díky za něj. 

I: Kdykoliv. (smích) 
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V: Tak se přesuneme k ještě dramatičtějším. Ale jen možná, tedy. Zajímají mě teď tvoje 

emoce během hry. Vzpomeneš si na nějakej hodně silnej zážitek? Smutnej, veselej, 

překvapivej…prostě hodně silnej. 

I: Jo, rozhodně. Nejsmutnější zážitek ze hry, kdy jsem měl opravdu hodně, ale hodně a hodně 

na krajíčku, se mi stal teď, když jsem to hrál podruhý. Měl jsem fakt podlitý oči a musel jsem 

to vypnout. Z Ciri se mi stala císařovna a já jsem si říkal, tak když jsem v tom, tak...víš, jak 

tam jsou ty možnosti... 

V: Jo, že se s ní Geralt bude chtít vídat, anebo jí řekne, že už se nikdy neuvidí...hrozně smutná 

záležitost. 

I: Dohrálas to někdy taky tak? 

V: Ne, jen jsem ty konce viděla na videu. Já k tomuhle konci nedošla. 

I: Já na podruhý jo. No, a jak jsem byl v tom, řekl jsem jí, že se nebudeme vídat. Když už 

jsem byl v tom, zvolil jsem ten definitivní konec. Pak, když jsem viděl Ciri, jak tam v koutě 

brečí a Geralt je na ni takovej, no, nechci říct hnusnej, ale takovej odfláklej, tak jsem na to 

koukal s otevřenou pusou, nevěděl jsem, co si o tom myslet. Hned jak jsem to dokoukal, 

musel jsem konzoli vypnout a šel jsem ven, byl jsem z toho fakt špatnej, hodně, dost. No. 

Takže tohle pro mě byl takovej emotivní strop. 

V: A co myslíš, bylo to svým způsobem vlastně víc vtahující, že sis dovolil takhle 

experimentovat se hrou? Pokud to chápu správně, udělals to vlastně cíleně. 

I: Tak. Já to udělal cíleně. Nechtěl jsem Ciri nechat umřít. Nevím, možná by to bylo 

bezbolestnější nakonec. Hrozně mě to bavilo. Ale jen do jistý míry. Ten vyhrocenej 

konec…To mě hrozně vzalo, ani nevím, jak to...asi jak na ni byl Geralt tolik hnusnej a já to 

tak nechtěl. 

V: Jak ti to vyšlo napoprvý? 

I: Tenkrát jsem se hrozně bál toho, jak mi to vyjde. Tak moc, že jsem si hledal na netu 

správný rozhodnutí, který máš udělat, aby se z Ciri stala zaklínačka, aby to dopadlo dobře. 

Tam jsem to trošku, tak jsem trošku…no, podvedl jsem to, ale vyšlo to. 

V: Jak podvedl, no, spíš to pro tebe bylo důležitý. 
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I: Tak, tak. Mně spoilery třeba nevaděj, já se spíš nechal inspirovat. Ale tady to pro mě bylo 

fakt hodně důležitý. Záměrně jsem si něco našel, aby to ovlivnilo moje hraní, aby mi to 

pomohlo předejít vyhrocenejm, nepěknejm situacím. 

V: Měl jsi to někdy i tak, že sis hru vracel, abys zjistil, jaký rozhodnutí se ti líbí ve výsledku 

víc? 

I: Ne, nedělám to. To si to radši najdu. 

V: Jo, jo, ok. 

I: Vím, že by se to kolikrát dalo, ale...jako, u Zaklínače jenom, spíš, jsem občas dělal to, že 

jsem si hru uložil a pak jsem udělal druhý rozhodnutí, ale spíš z toho důvodu, že jsem byl 

zvědavej, jak to může dopadnout, ne, že bych to měnil, dopředu jsem věděl, že to tak nechám. 

Spíš ze zvědavosti. 

V: Jasný, rozumím. Ještě něco, co bys chtěl doplnit k emotivním zážitkům? 

I: Tak nejradostnější bylo asi zase první odehrání hry a konec, kdy se Ciri stane zaklínačkou a 

Geralt jí nechá vykovat meč. To bylo uspokojující.  

V: Vzpomeneš si třeba na nějakej emotivní side quest? 

I: Tak baron. Poprvý se mi oběsil, což jsem chvíli nesl blbě, ale pak jsem ho trochu pohoupal 

aardem trošku a bylo to dobrý. (smích) 

V: (smích) Ježiš. 

I: Ale, no, to je hnusný říct. (smích) 

V: Je to vtip, to tě omlouvá. (smích) Dokáže tě hra dost emočně ovlivnit? 

I: Jo, dost. Ne tak, že bych byl hnusnej na lidi, ale třeba s tou Ciri, jo, to mi fakt zkazí celej 

den. To Z3 zrovna umí dobře. 

V: Čím hlavně? Herní mechanismy (prohranej souboj), příběh… 

I: To je prostě nástraha toho dobrýho příběhu, je takovej dost, víš jak, že čím víc do něj 

prolneš, tím víc ti pak na něm záleží. Celej den mi to pak leží v palici a jsem nepoužitelnej, 

protože nad tím přemýšlim. Kolikrát to s člověkem dokáže fakt zamávat. Asi jsem naštvanej i 

u soubojů, ale ne tolik, jako když nevychází příběh. 

V: Rozumím. Když zmiňuješ příběh, máš to tak i třeba u knížek? Kolísání nálady? 
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I: Ne, zdaleka ne tolik. 

V: A u filmů? 

I: No, taky moc ne. Jako jo, občas. 

V: Tak když to vezmeme ve srovnání se hrou? Čím to ta hra podle tebe dělá? 

I: Ta hra je prostě interaktivní, tam jsi víc součástí než kde jinde, proto je pro mě asi 

taková...víš jak. Že tě ovlivní víc. Když koukáš na let's play, taky to není takový, jako když si 

k tomu fakt sedneš a vezmeš do ruky myš nebo joystick. 

V: I proto si myslím, že by se počítačový hry měly víc zkoumat. 

I: Jo, jo, za mě rozhodně velký jo. Jsou hodně specifický. 

V: Teď se tě ještě zeptám na to, co jsme taky už maličko nakousli, a to, jestli se ti někdy stalo, 

že bys byl do hry tolik ponořenej, až jsi přestal vnímat dění okolo? Kolik je hodin, že máš 

někde bejt... 

I: Rozhodně. Já jsem přesně takovejhle typ hráče, co to tak má. Často se mi stane, že prostě 

ležim, je půl devátý večer a já mám ve 4 vstávat na šichtu do práce. Tak řeknu "dobrý, v devět 

to vypnu". Zhasnu si světlo, nasadim sluchátka a hraju, hraju, hraju, hraju a hraju. Najednou 

koukám, že je po druhý hodině ranní.  

V: (smích) 

I: Jo, tady tohle přestávání vnímání reality je dost znát, kor si myslim, že u toho Z3 ještě víc. 

Jsou prostě hry, jako jsou GTA V, který jsou taky skvělý, ale člověk se do nich nikdy tolik 

neponoří. Jsou to takový klikačky. Tady udělá hrozně moc ten děj, jak říkám, já jsem srdcař, 

příběhář. Čím poutavější a propracovanější příběh ta hra má, tím víc a líp já se do toho dokážu 

vžít a prolnout. A u toho Z3 to bylo dost silný. Hlavně v porovnání s ostatníma hrama. 

V: Takže myslíš, že ponoření je hlavně skrze příběh? 

I: Skrze všechno. Já vím, že ti sem pořád cpu to, že jsem příběhář, ale ono to je vlastně všim, 

co ta hra dělá. Já to asi nedokážu popsat. Třeba...vezměme to jinak. To, že jsem příběhář 

neznamená, že si neužívám třeba bojovou stránku ze hry. Například miluju Běsy. Jako z 

bestií. A potom, když, já nevim, 10 minut skáču a útočim kolem Běsa, kterej je fakt silnym 

soupeřem, říkám si "člověče, teďka fakt nesmíš, nesmíš umřít", jo, a to potom taky je, si 

myslim, že je úplně...hráč cejtí, že má v ruce ten meč a závisí na tom všechno, to ponoření je 
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v tuhle chvíli taky strašně silný. Není to takový, že by tě to vyloženě bavilo, ale hrozně se na 

tu akci soustředíš, hrozně to to zhltne. Je to takovej ten silnej, vyčerpávající pocit, kterej 

všichni hráči známe. A krásně to doplňuje tu emotivitu plynoucí ze vstřebávání toho příběhu, 

že jo. 

V: Super, super, moc děkuju za detailní popis! 

I: Jo, prostě ta obtížnost hry dost ovlivňuje to, jak moc a jak rychle se člověk dokáže do hry 

vžít, tečka. 

V: Bylo pro tebe těžký tu hru tedy vypnout a přestat hrát, i když bys měl? 

I: Jo, je to pro mě dost těžký. Hlavně u Zaklínače. Jak jsi říkala, ten spánek je takovej snadno 

odložitelnej, takže třeba ten jsem odložil hodněkrát. A nejen ve chvíli, kdy bych si to mohl 

dovolit. Nejednou, ne dvakrát, ne třikrát, ne pětkrát, a tak bych mohl pokračovat dál, jsem 

odložil spánek v dobu, kdy jsem měl jít do práce. Byl jsem na těch šichtách tak unavenej. 

Prostě jsem šel do práce bez toho, abych spal. A to ještě k tomu všemu není to nejhorší, já v 

práci i nonstop myslel na to, jak přijdu domů a hned zapnu playstationa.  

V: Ty jo. To bylo během nejlepšího herního období, nebo obecně? 

I: Jak kdy, ale většinou v době, kdy jsem to hrál poprvý. Ale sem tam se to stane i teď, když 

mě nějaká pasáž fakt chytne. Takže jo, pro mě je fakt težký odtrhnout se od hry, jsem takovej 

ten typ. Je něco jinýho, když cítim, že bych si měl dát pauzu. To se zvednu, jdu se projít, jdu 

ven s kamarádem, jdu na cigaretu. Ale když přijde mamka a řekne mi "skoč do krámu", to 

vždycky úplně "grrrr". Z vlastní vůle je to vždycky snadnější. 

V: Takže i kdyby ti volali kamarádi, ať s nima jdeš ven, když bys zrovna necítil potřebu 

pauzy...odmítl bys? 

I: Jo. (smích) Dokonce i přítelkyni, která, prostě taky, půl hodiny se jí neozvu, a ona už si 

maluje obrázky, jak ji někde podvádím, načež ve finále zjistí, že jsem půl dne hrál Z3 a měl 

jsem telefon položenej na stole. 

V: ...a prostě ses na něj nepodíval. 

I: ...prostě jsem se na něj nepodíval, protože jsem zrovna neměl čas, protože jsem zrovna 

sekal Divokej hon. 

V: (smích) 
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I: No, dokonce se mi i párkrát stalo, že jsem měl zkoušku v kapele, protože já jsem hudebník 

a hraju na kytaru v jedný kapele, a vymluvil jsem se z ní, protože jsem hrál. Nebo jsem tam 

nepřišel. Ale většinou se vymluvím na to, že jsem třeba nachcípanej nebo musim makat a ve 

finále jen smažím Zaklínače. To už je blbý. 

V: To je i mezi kamarády tak lehký to skrývat? Neví to o tobě už náhodou všichni, že paříš? 

I: No, jak kdo, si myslim. Ti, kdo mě znaj líp, asi jim to dojde, že pařim. (smích) 

V: Vybavíš si, kolik hodin maximálně v kuse, jsi dokázal strávit u Z3 během nejlepšího 

herního období? 

I: No, když nepočítám takový ty pauzy jako je záchod, cigareta, jídlo... 

V: Ne, ty nepočítej. 

I: V tom případě jsem se jeden den vzbudil asi v devět, zapnul jsem hru, no, a vypnul jsem ji 

ve čtyři. Ve čtyři ráno následující den. Skoro 24 hodin jsem jel. 

V: Ok, ok. Jdeme na další otázku. Imerze existuje i taková, která zahrnuje všechny činnosti a 

myšlenky na hru mimo hraní samotný. Když o té hře jenom přemýšlíš, bavíš se o ní s někým 

jiným, jsi do ní zkrátka ponořenej i mimo to, abys ji přímo hrál. Připadá ti to povědomý? 

I: Haha, jasně. Jak už jsem tu určitě zmiňoval, já mám spoustu kamarádů, co tu hru znají. 

Cítím neskutečnou potřebu o ní mluvit. Já nad tou hrou totiž často přemýšlím a co mám na 

srdci, to mám na jazyku, takže mluvím, mluvím a mluvím. Já jsem členem i několika skupin 

na facebooku, jedné dokonce dělám admina. Musím se neustále vykecávat, debatovat, 

sdělovat. Když jsem hru hrál poprvé, kvůli každé maličké kravině jsem volal Michalovi, volal 

jsem mu, neustále jsem mu něco vyprávěl. Pak to dopadlo tak, že pokaždý, když jsme se sešli 

- já se svojí přítelkyní a on se svojí přítelkyní často někam společně jezdíme, třeba do kina, ny 

výlety a tak - tak to vypadalo tak, že holky si sedly k sobě a povídaly si o různejch, já nevim, 

holčičích věcech a my s Michalem si sedíme dvě hodiny před tím, než nám začne film, jenom 

o hře. Já jsem schopnej s tím i otravovat kluky v práci, který nikdy v životě Zaklínače nehráli 

ani nečetli, já jsem schopnej s tim otravovat sestru, mámu...Já jsem takovej lidovej vypravěč. 

Miluju popisování věcí, hraní si s něma. Já jsem možná i přesně pro tuhle svojí schopnost měl 

vždycky dobrý známky ze slohu. 

V: Wow, kde se v té hře bere tolik podnětů k tak intenzivnímu přemýšlení? 

I: Já nevim, prostě mě to dostalo. Teď fakt nekecám. 
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V: Možná i těma skupinama, co, že se v tom tolik pohybuješ, musíš řídit ty příspěvky... 

I: Hele asi ani ne, já jsem tohle měl už předtím, než jsem do těch skupin vůbec šel. Ty 

skupiny jsou pro mě spíš vysvobození, nebo respektive pro moje blízký. Já jsem schopnej si 

broukat herní soundtrack, opravdu se o tom dokážu nonstop bavit, přemejšlet...i v reálnym 

světě u toho strávim dost času. I v práci, je to špatný říct, já vim, ale jsem v práci na telefonu. 

Když jsem v práci na mobilu, tak, ehm, spíš, než abych si s někym psal, zapnu si wikinu a čtu 

různý informace o zaklínačovi, čtu různý fanfikce. Tím se třeba dostáváme zpátky k 

Zrcadelníkovi. Je to taková záhadná postava a mě baví číst si fanfikce právě o něm, různý 

teorie o tom, kdo je, kdo by mohl bejt. A pak taky oficiální vyjádření vývojářů. 

V: Máš to tak i s jinejma oblíbenejma věcma? Že když tě ta daná věc fakt chytne, jsi schopnej 

si o ní zjistit všechno, jít do hloubky... 

I: Ehm. No. I když, jo, asi jo. Se Z3 je to zatím asi nejvíc, ale i třeba ta kytara mě hodně baví. 

V: U Zaklínače to pro tebe musí být docela těžký, že jsi nehrál Z1 a Z2, co? 

I: Jo, jo, ani nemluv. Já už o tom vím hodně, viděl jsem všechny let's playe, ale 

prostě...musim sehnat počítač, no. 

V: A to tě to vážně tak moc baví, i když to znáš na skrz na skrz Jak? 

I: Já nevím. Pořád je tam co objevovat. Učit se hlášky, všímat si maličkostí.  

V: Baví tě to pořád úplně stejně? 

I: Jo, baví. Občas, když mám období, kdy mě to baví třeba míň, tak na dva dny přestanu hrát, 

abych si tu hru neznechutil. Je tam těch pasáží málo, ale...ne jako, že by mě ta hra nebavila, 

ale jsou tam občas pasáže, který mě bavily míň. Není to ale chyba tý hry, spíš mýho období. 

Asi si nevzpomenu na nic konkrétního. Netýká se to děje, ale třeba nějaký zaklínačský 

zakázky, který beru pořád dokola, ale je to mojí špatnou strategií, ne tou hrou. 

A taky třeba ten Gwint. Já nejsem profík, já jsem ho hrál jen párkrát, jsem velkej amatér, ale 

dokáže mě hrozně naštvat. Já jsem sice velkej kliďas, ale u Gwintu se dokážu strašně naštvat. 

Když se snažim, celou dobu dobrý, načež pak prohraju o dva body. Uaah, šílený. V tomhle 

jsem hroznej cholerik. 

V: Říkals, že když už tě ta hra nebaví, není to přímo jí, ale spíš tvým „obdobím“. Jaký máš 

třeba na mysli? 
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I: No, často třeba blbou nápadou. Nemám to tak, že by mi je hra nějak vybíjela nebo léčila. 

Spíš mi je ještě umocní, nebo se nějakym způsobem otisknout do tý hry taky. Nevim, jak to 

popsat. Třeba, když se pohádáme s přítelkyní, to pak vždycky zkoušim pařit, ale je to slabý. 

V: Narušujou ti pak herní zážitek ty myšlenky z reálnýho světa… 

I: Tak, tak. Nemůžu do toho vplout. 

V: Tak jo, poslední otázka. Myslíš, že tě Zaklínač 3 nějak ovlivnil? 

I: Hodně. Myslím, že v tom, že jsem začal jinak nahlížet na hry na pc. Od svýho dětství jsem 

konzolář, od osmi let třeba. No a díky Z3 si snad nějakej počítač koupim. Stejně tak si 

myslím, že mi to narušilo rozložení času. Nevím, jak jinak to popsat, ale dřív jsem se knihách 

věnoval mnohem víc. Teď, ač bych si rád celou sérii Zaklínače přečetl, jenom hraju. Ale to 

není Z3, ta mě k tomu čtení naopak zas nakopává zpátky, to čtení se vytratilo už několik let 

nazpět. Takže mě k tomu spíš vrací, tak bych to řekl. Líbí se mi u Zaklínače to propojení. Hra, 

seriál, knihy. Všechno.  

V: Prosím, ještě jednou, jak myslíš to rozložení času? 

I: No, že jsem si ho vynahradil na čtení. Že dřív bych radši šel s kamarády lítat ven, teď radši 

hraju nebo čtu. I v práci hodně čtu. Já nevím, možná to bude i tím, že stárnu, že už nejsem 

takovej ten, vyloženě puberťák, kterej se potřebuje někde bavit, ale radši si uvařim čaj nebo 

kafe, vezmu do ruky knihu a čtu. 

V: Super, tak to je z rozhovoru všechno, pokud nemáš nějaké připomínky či doplnění. Moc ti 

za něj děkuju! 

I: Nemám. Já děkuju, bylo to moc zajímavý a já si ho užil. 
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Karel 
V: Co tě inspirovalo k tomu, abys Z3 začal hrát? 

I: Naprosto jednoduše: četl jsem knížky. Když jsem byl mladší, neměl jsem co číst a znenadání 

jsem narazil na Zaklínače, shodou okolností na druhej díl, a díky tomu, že neměl návaznost na 

nic předtím víceméně, krásně se to dalo začlenit. A když jsem byl starší, zároveň jsem četl i 

hrál. Probíhalo to tak, že jsem v tu samou dobu hrál všechny tři díly her a zároveň četl všechny 

knihy. Celá ta story mi postupem času začala dávat víc a víc smysl. 

V: To je zajímavý, jak to šlo?  

I: No, skvěle. Víc mě to pak bavilo. 

V: Takže jsi ale celkově začal nejprve s knižní sérií, a pak s hraním. 

I: Jo, jestli narážíš na to, no, trochu jsem to měl ovlivněný. Ale jelikož hry nenavazujou přímo 

na knihy, bylo to ok. Navíc ten druhej díl knižní série není přímo návaznej k příběhu už vůbec.  

Víš, v tom mym způsobu konzumu, tam byl spíš problém se vyznat, jak to je zpracovaný. Až 

dneska vim, že, že jo, Sapkowski nepodporuje CDPR. 

V: Ale asi ho ani úplně nehaní, ne? 

I: Ne, tak spolupracoval s nima třeba na vzhledu příšer, na samostatnym zpracování světa 

fantasy jako takovym, ale jinak se od toho distancuje. 

V: Jo, to jo. A teď zpátky k Z3. Měl jsi nějaký očekávání před hraním právě třetího dílu her? 

I: Tak, upřímně jsem čekal, že to bude Geraltův poslední příběh, protože tak by to jako mělo 

skončit, alespoň dle toho, jak jsem já pobral knížky. Byl jsem ale velmi mile překvapen jak 

dějovou linií, tak návazností na knihy jako takový. No, to byly tak nějak moje očekávání. 

Nakonec to bylo dost v pořádku. 

V: Ok, díky! Před jakou dobou jsi Z3 hrál? 

I: Poprvý asi dva dny po tom, co vyšla. To budou dva-tři roky, teď se cítím staře. (smích) 

V: (smích) A kdy jsi ji hrál naposled? 

I: Asi před třemi týdny (smích) - to jsem ale hrál teda dlc. 

V: To se taky počítá. Takže se ke hře občas vrátíš... 

I: Jo, moc si to užívám. 
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V: Dohrál jsi ji prvně " na jeden dech"? 

I: Přesně tak, dohrál jsem ji na jeden dech, no. Byl jsem úplně vtaženej, vstával jsem před školou 

jen abych mohl hrát, i po škole jsem okamžitě začal s hraním. Furt! (smích) 

V: (smích) Tak přesně tohle potřebuju popsat! 

I: No, škola mi začíná v 8:25 a já jsem vstával každej den asi v šest, abych mohl vždycky 

alespoň hodinu a půl hrát. A nejvíc mě naštvala situace, kdy jsem skončil ve fázi, kdy se 

bojovalo o Kaer Morhen a na konci zabili Vesemira. Já to tehdá musel vypnout a jít do tý školy, 

to bylo špatný! (trochu vystresovaný smích) 

V: Takže myslíš, že u tebe tahle, řekněme „sekundární“, imerze pokračovala pořád, i ve škole, 

pořád jsi o tom přemýšlel? 

I: Jo, neustále, furt. Ta hra na mě působí strašně imerzivně, myslim, že má obří potenci toho 

prožitku. 

V: Dokázal bys mi to nějak předat, popsat?  

I: No, nejvíc mě na příběhu třeba bavil vztah mezi Geraltem a Cirillou, ten byl ve trojce stěžejní, 

rozhodně pro mě. V knihách mě zase nejvíc vtahovaly vedlejší postavy, protože Geralt tam byl 

vykreslenej spíš...nechci říct monotónně, ale...no, kdyby to bylo jen jeho putování, není to 

zdaleka tak interesantní, jako kdyby kolem sebe neměl tu partičku idiotů. (smích) 

V: (smích) Rozumim. Takže pro tebe obojí má něco do sebe. 

I: Rozhodně. 

V: Tak se zas přesunem na Z3. Vzpomeneš si, jak jsi měl nastavenou grafiku? 

I: Ten bod pod nejvyšším... Bylo to ale dost obstojný! 

V: Stačí mi to tak. A myslíš, že je grafika důležitá pro prožitek imerze? 

I: Hmm…nemyslím. Myslím, že obojí má svoje kouzlo. Samozřejmě jde o vizuální prožitek a 

asi osobní potřeby toho, ale osobně u mě si myslim, že to nemělo takovej vliv. Samozřejmě mě 

hrozně bavilo to vykreslení krajiny, já jsem to miloval, ale tím, že jsem vyrůstal na kostičkovým 

Doomu, tak...ehm (smích), nemám tu potřebu lpět na 4G kvalitě. Dvojka byla třeba mnohem 

levelů graficky níž a byla úžasná, že jo, o jedničce nemluvě. 

V: Ok. A co obtížnost? Na jakou jsi hru hrál? 
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I: Nejprve na střední, pak na vysokou. Dle nálady, líbilo se mi, že se to dá navolit během hry. 

V: V jakých případech sis ji přenastavoval? Je pro tebe důležitá třeba nějaká challenge, např. 

při boji? 

I: No, já myslim, že spousta hráčů a vývojářů se na to hodně zaměřuje, je to vidět řeba u Dark 

Souls nebo Bloodborn, ale osobně mi vůbec nevadilo, že jsem třeba Imleryta porazil hned na 

druhej pokus. Při prvnim průchodu samozřejmě. Když jsem pak hrál podruhý na těžkou, tak 

jsem nad tim jako strávil dost času. A hodně jsem pochytil aspekty sprostýho slovníku. (smích) 

V: Když bys porovnal tyhle dvě herní zkušenosti, je jedna, která tě vtahovala do hry víc? Kdy 

jsi byl víc ve hře ponořenej, přítomnej? 

I: No, já nevim, obě asi k něčemu. Poprvý jsem byl dost orientovanej na příběh a vtahoval mě 

do hry čistě jen ten. Nevim, když bych napoprvý hrál hru na těžkou obtížnost, jestli by mě to 

spíš neodradilo, kazilo by to ten příběh a já bych se do něj nemohl tolik dostat...Podruhý jsem 

zas vyhledával nový aspekty hry, ta challenge v podobě bojů mě najednou začala přitahovat 

víc, když jsem znal příběh, takže jsem byl ve hře ponořenej znovu a snad stejně silně, ale z 

jinýho důvodu. Bylo to taky takový emotivní, ale z jinýho důvodu. Já jsem se vždycky naštval, 

odešel jsem od toho pc, ale za chvíli jsem se prostě musel vrátit a zkusit to znova. A teď ty fáze 

tý naštvanosti, že jo, takový: ‚jsem v pohodě, nevadí mi to,‘ – ‚hrozně mi to vadí, jdu pryč‘. 

Jako mělo to na tu imerzivitu asi vliv. Ale už spíš z tý srandy, ne, že by negativní. 

V: Mhm, rozumím. Prostě si byl jednou ponořenej skrze příběhový aspekty, jednou skrze ty 

čistě herní. 

I: Jo, a challenge souvisí to taky dost dost se schopnostma hráče. Já se nepovažuju za úplně 

schopnýho hráče na tento typ her. 

V: Jak by ses charakterizoval jako hráč? 

I: Jako já se orientuju na příběh, ale taky rád experimentuju s danou hrou, projíždim jí, 

poznávám svět. Nejdu za nějakou challenge. Užiju si ji, ale kdyby ta hra neměla primárně ten 

příběh, neměla by pro mě ta challenge význam. Ani objevování. Musí to být tak, jak jsem popsal 

předtím. Když jsem hru hrál podruhý, dost jsem experimentoval. Ty experimenty byly spíš 

takový, že člověk už chtěl vědět, co vůbec dovede, a přitom přišel na spousty novejch věcí, že 

jo. A ta rozdělenost příběhů byla často víc než jen na dva konce - pozitivní a negativní. Takže 

některý jako pak dopadly tak, jak jsem vůbec nevěděl, že můžou dopadnout. To mě strašně 



76 
 

bavilo...vlastně se to taky týká toho skvělýho příběhu. Z3 je prostě hra, kterou jsem chtěl a 

potřeboval hrát, sečteno, podtrženo (smích). 

V: Máš nějakej příklad k tomu překvapivýmu konci questu? Kdy tě to "fakt bralo"? 

I: Mám příklad třeba s dítětem na Skellige. Když ho upalovali, že jo. Na první pokus mi to bylo 

jasný, tak jsem to samozřejmě potvrdil, a dopadlo to správně, a na druhej pokus jsem měl jinej 

postup při pátrání, což nakonec vyústilo v to, že tam ani nebyla možnost to dítě upálit a celý to 

dopadlo špatně. To bylo docela frustrující. 

V: Chápu. Tak se přesunem ke zhodnocení celý herní série zaklínače. Jak bys ho z hlediska 

imerzivity porovnal se Z1 a Z2? 

I: Tak Z3 rozhodně zaujímá barvitějším prostředím. Trojka rozhodně nebyla jen o tom, že se 

procházelo bažinama, zaplivanejma hospodama...to byla vlastně sotva původní sekvence. Ta 

Z3 nabídla mnohem větší rozlohu jak pro hráče, tak pro prostředí. Jsou tam hlavní města 

ohromný, byly tam slunný oblasti, krásný (nemluvě o dlc O víně a krvi). A byly tam zároveň i 

starý bažiny, neprobádaný tajemný území dle tý slovanský mytologie. Třeba starý duby, a tak. 

To prostředí mě fakt zaujalo. 

V: A bavily tě i předešlý díly? 

I: Jo, dost, jasně. Jen to bylo něco jinýho. Ještě v plenkách. Třeba jednička byla hrozně tmavá. 

Podle mě to byl první impuls k tomu, že je dnes trendem házet všechno do tmavých odstínů, 

viz Hra o trůny. 

V: Takže trojka z hlediska imerzivity vyhrává? 

I: Jo, rozhodně. Jako nevadilo by mi, kdyby byl svět zpracovanej lineárně, ale tou otevřeností 

u mě získává dost bodů. Hlavně tím, jak je to provedený. Kdyby byl naskriptovanej ten postup 

a nebyl by otevřenej svět i z hlediska těch voleb, questů a tak. Nevadilo by mi to, ale tady ten 

otevřenej svět měl tu výhodu, že to skýtalo levelení, více herních hodin (hlavně díky 

vedlejšákům) a taky dodatečný věci, který se postupem přidávaly.  

V: Myslíš, že by to pro tebe tedy bylo stejně imerzivní? 

I: Ano, myslím, že by to naopak byla challenge. Protože třeba by to naskýtalo takový problémy, 

že by ten level nebyl tak vysokej z nějakýho důvodu, že by byl potřeba. Moc dobře si pamatuju, 

jakej byl můj první souboj s čarodějnicí, když jsem byl pod levelem (smích). Člověk by se 
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soustředil na ty questy, co mu lineárně hra nabízí. Né ty expy nahánět jinde a pak se na 

čarodějnici vybavit a dát ji na tři seky. 

V: Jasně.  

I: Zase na tom otevřenym světě dost oceňuju to, že to otevírá pohled pro ty vedlejší postavy. 

Pro Marigolda, Dudua a ostatní. Zase nejsi zas tak moc ovládanej tim skriptem. Jako, když nad 

tim teď tak přemejšlím, asi obojí má něco do sebe. Hlavně, když to ti vývojáři udělaj dobře. A 

u Z3 se to fakt povedlo. Teď jsem si totiž vzpomněl na Wolfensteina, kterej je sice taky skvělá 

hra, ale jsi tam skriptem strašně omezenej, nemáš tam prostor takřka pro žádnou postavu...nebo 

Mafie. Prostě to musí být dobře udělaný, asi záleží hlavně na tom zpracování a zaštítěním 

příběhem. 

V: Takže když to shrneme? (smích) 

I: (smích) Díky kvalitám a herním prostředkům, jako je třeba celej čas, kterej v tý hře lze 

strávit...člověk si jakoby "zvykne", je to o to víc návykový. Nic není ošizený, daly do toho 

prostě všechno. 

V: To jsi v Z1 a v Z2 nemohl? 

I: Neříkám, že nemohl, ale asi jsem je prolítl hodně rychle. 

V: Myslíš, že na Z3 jsi měl nejvíc času? 

I: Rozhodně, ale to asi i díky věku. Nevim, jak by hrají Z1 a Z2 vypadalo, kdybych ho hrál 

teďka. Navíc nejimerzivnější mi na Z3 připadá, a to Z1 a Z2 rozhodně neměli, je takovej ten 

pocit nabalující se sněhový koule. Začneš hrát mini questík, o kterym skoro ani nevíš, že je to 

questík, prostě jen oslovíš kolemjdoucího...a najednou se to nabaluje. Uděláš pro něj tohleto, 

támhleto, dostane tě to k dalším lidem, do dalších míst. A máš quest pomalu na 20 hodin, obří 

sněhovou kouli a jseš v tom až po uši, hrozně tě to baví. (smích) A to především kvůli tomu, 

jak propracovanej ten děj všude je. Není to blbý. 

V: (smích) Díky za názor! A co dlc, ty jsi hrál, přinesly ti nějaký stěžejní herní zážitky navíc 

krom základní hry? 

I: Jooo, hlavně O víně a krvi je moje srdcovka. Soustředí se to na Regise a to je můj 

nejoblíbenější charakter z knížek. Celkově ta příroda a všechno, slast. A Srdce z kamene...to 

jsem si užíval maličko míň, ale to jen kvůli tomu, že tam nebyl Regis (smích). Ne, kecám. 

Přineslo to spoustu navíc, líbily se mi třeba ty malý detaily a nápovědy, třeba červená stužka 
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okolo ruky, toho jsem si na první dobrou jako nevšiml. Navíc tam byl dobrej příšerák, ten 

Gaunter O'Dimm. Není klasická příšera, ani člověk. Nevím. 

V: Je to dobře? 

I: Určitě je to dobře, je to takový to tajemství, co láká. 

V: Super, takže Regis a O víně a krvi vyhrává. 

I: Jo, srdcovka! Akorát mě tam triggerovala Anna Henrietta jako taková. V knížce byla třeba 

mnohem roztomilejší; celej její vztah s „hrabětem“ Marigoldem mi přišel zajímavější než ten 

souboj upírů, a to všechno okolo. Pff. Ale užíval jsem si to, umělo to člověka chytnout za pačesy 

a nepustit. Hlavně tím tempem, vplutí do příběhu bylo to rychlý a úderný, odsýpalo to.  

V: Ale tak i to, když tam člověka něco příběhovýho štve, je svym způsobem ponoření se, nebo 

tady jsi to měl jinak? 

I: Jo, mě to právě bavilo i tim, jak jsem ji neměl rád, vlastně. (smích) A taky to, že to byl 

poslední Geraltův příběh. To mě vlastně taky triggerovalo, že jo, ale dodávalo to tomu ten drive, 

že to člověk hrál fakt přítomnej a hltal každej okamžik. No, uvidíme, třeba to taky vůbec 

poslední příběh nebude a budou ždímat značku. 

V: Naštvalo by tě to? 

I: Hele, asi by mi to bylo úplně jedno. Na jednu stranu by mi asi vadilo, kdyby to sklouzlo třeba 

k SW nebo AC, kdy je tam až moc sequelů a tak. Ale nevadí mi samotný sequely jako takový, 

jako spíš, když neumí napsat pořádnej příběh. Věřim, že CDPR by si na tom dal záležet, takže 

třeba nějaká návaznost na Ciri nebo někoho po Ciri by nemusela být špatná. Navíc vzhledem k 

jednomu pochybnýmu seriálu (smích) o Zaklínači, včetně knih a tak, je moc zajímavý sledovat 

vývoj jednotlivej postav, jak to jednotliví autoři promýšlí a zamýšlí. To je X jinejch vývojovejch 

příběhovejch linek, baví mě to sledovat. I to dokreslování postav skrze knižní sérii...třeba vývoj 

Cirilly, jak se dostane na Kaer Morhen, začne se učit kouzlit, uteče, zjistí se, že je Starší krev, 

stává se ženou ve čtrnácti, a tak. O to jsou jen hráči podle mě dost ochuzeni, no, ono to strašně 

hezky dokresluje tu hru. Myslim, že kdybych knihy nečetl, často bych třeba tápal ve hře, 

nerozuměl postavám, a to by mě triggerovalo. (smích) 

V: Znalost knižní předlohy ti tedy pomohla líp se ponořit do hry? 



79 
 

I: Rozhodně. Pokaždý, když tam potkám někoho, koho už znám, jsem nadšenej. A dopředu 

jsem znal osudy některých postav, což mi připadá, že imerzi jen zvyšuje. Je to tako 

jako…lákavější pak. 

V: Dalo by se říct, že se líp identifikuješ s postavama? I třeba s Geraltem? 

I: Jo, s vedlejšíma rozhodně. A s Geraltem...no, během hry jsem se např. rozhodoval spíš jako 

já sám než tak, jak si myslím, že by se rozhodl "pravej Geralt". U něj jsem trochu totiž bojoval 

s tím, že byl v knihách vypodobenej jinak. Ve hře je to takovej badass, v knihách je občas trošku 

hloupej nebo zákeřnej, prostě jinej, ale nevadilo mi to. Ale samozřejmě je to super postava. Ve 

hře jsem se nechal ovlivnit knihou docela dost, ale snažil jsem se rozhodovat se podle sebe v 

tom smyslu, aby to bylo dobrý proto toho Geralta. Co nejlepší. Myslim, že on by se mnohdy 

rohodl jinak, kdyby moje představa o něm byla realistická vzhledem ke hře. Víš jak, udělal jsem 

z něj většího dobráka, než je v knize. On je občas až zbytečně zápornej. (smích) 

V: Kdy je třeba zbytečně zápornej? (smích) 

I: Teď jsem věděl, že se zeptáš (smích). Třeba jeho vztah s Nilfgaarďanem, co nebyl 

Nilfgaarďan. To bylo přehnaně vyhrocený. Ale tak jsme lidi, ono je to právě takový realistiký, 

vztahy nikdy nejsou tak růžový, jak fantasy knížky často popisujou. Tady mi vadilo spíš to, že 

bych to do Geralta neřekl, že se takhle zachová. 

V: A ta knižní předloha tě teda v tomhle kontextu spíš štve, nebo ti to připadá díky ní o to víc 

lidský, autentický...? 

I: No, mně to právě trochu vadilo, protože vzhledem k tý hře se mi to trochu shodilo. Neříkám, 

že Sapkowski nepíše výborně, ale některý ty konce knih byly...no...třeba, jak Regis téměř 

zachrání Cirillu, pak ji nechá jít a kvůli tomu málem umře. Co to jako bylo. No, něco mi tam 

trošku jako škobrtalo. A Geralta...no, jak jsem říkal, toho jsem trošku nepoznával. Jinak mi ale 

ve hře chyběla ta historická propracovanost od Sapkowského. On je v tomhle neskutečně 

vzdělanej, má to fakt nastudovaný. Ve hře je to podle mě dost zjednodušený, nepropracovaný. 

V knihách je tam třeba souboj Nilfgaarďanů a Severních království, přičemž nilfgaardský císař 

prohlásí, že "to by nebylo, aby nlfgaardský vojevůdce z boje utíka", ha! A odkud my to známe? 

Ehm, teda, promiň, nebyl to císař, byl to vojevůdce. A pak ho zabili. Smutné. Ale bylo to 

propracovaný parádně. To bych si fakt přál ve hře, hrozně by to chtělo něco, co má takovýhle 

grády. Pak mi taky vadilo, že některý moje oblíbený postavy nedostaly ve hře víc prostoru. 

Třeba Shani, ta skončila jen jako milostná postava Geralta v DLC. Pff. No, já bych to udělal 
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jinak, to mě trošku štvalo. Oni ji tak trochu zpopularizovali, neuskutečnili ten její potenciál. 

Oni jsou ty holky tam jen jako sexuální aspekt, to v knihách mi to připadá lepší, líp zpracovaný.  

V: To ti snižovalo herní prožitek? To, že jsi byl naštvanej a takhle jsi to vnímal? 

I: Jako jo, triggerovalo mě to. Vždycky, když tam něco takovýho bylo jakoby jsem se "probudil" 

z toho herního zážitku. Možná v tomhle mají zas nečtenáři výhodu, protože je jim to jedno. A 

taky znám spoustu lidí, co jsou naštvaný na knihy a hra jim třeba lahodí mnohem víc. 

V: Určitě, každej jsme jinej, no. Mě teď zajímá čistě tvůj pohled. 

I: Jasný, já to mám takhle, no. 

V: Rozumím. Kdyby tě pak ještě cokoliv ke knížkám napadlo, určitě se ozvi. No, můžeme se 

teď přesunout ke hře jako takový. 

I: Ok. 

 

V: Teď položím trochu zamlženou otázku, pojmi ji úplně jak chceš. Jaká byla tvoje herní 

strategie, abys docílil co největší imerze? 

I: Haha, na to mám jasnou odpověď. Čím víc udělat bordel, tim líp. (smích) 

V: (smích) No, a jak? 

I: No, třeba, vadilo mi, když se jako příběh zbytečně vedl k tomu, aby Geralt s někým 

nevycházel. Byl to třeba Myšilov na Skellige, to mně osobně hodně trápilo, takže vždycky jsem 

se snažil dělat cokoliv, abych vycházel s těma postavama. S výjimkou Radovida. (smích) Eh, 

bylo mi líto trošku i Phillipy a teď si nevzpomenu, toho...milenec Phillipy byl? 

V: Dijkstra? 

I: Jo, jo, přesně, tenhle hromotluk. Tak ten příběh vždycky vedl k tomu, že prostě Geralt se s 

ním znova vztahově rozešel. Na druhou stranu moc dobře vím, co měl v úmyslu následovně, 

takže vždycky byl lepší konec po tom, co se s ním Geralt přestal bavit, ale ta hra to tam záměřně 

až moc cpala k ukončení toho vztahu s ním, to mě nebavilo. 

V: Připadal sis do něčeho nucenej? 

I: Jo, jo, přesně. Někdy mi přišly některý věci až moc naskriptovaný na to, jak moc se snažil Z3 

prezentovat jako otevřenej svět. Přirozeně mi přišlo, že nejmíň naskriptovaná věc byl samotnej 
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konec. Věřil bych tomu, že tam daj třeba jen dva konce - dobrej a špatnej. Ne, nemohlo to tak 

bejt, máš tam asi čtyři konce, nebo kolik (smích), to mi osobně hrozně vyhovovalo, protože 

jsem hru prošel prostě milionkrát a pokaždý mi to vyšlo nějak jinak a mělo to jiný následky, 

takže mě to bavilo i následně, a ne míň, pokaždý se mi dařilo vplout do hry stejně. Ale třeba 

věci typu vztahovej rozchod s Dijkstrou, smrt Radovida, zrada temerských nacionalistů...a tak. 

V: A co teda ten bordel? 

I: No, vymanit se z toho, do čeho tě prvoplánově cpe hra. Ona to jako až tak často nedělá, ale 

jakmile jsem to cítil, vymezoval jsem se. 

V: Aha. 

I: No, mě by bavila větší ovlivnitelnost toho příběhu jako takovýho. Ne těch situací, ale prostě 

celýho velkýho příběhu. Jo, třeba od začátku bylo vykreslený to, že Nilfgaard je špatnej. No, a 

já si myslim, že Nilfgaard nebyl špatnej, byla to doba války a nejde černobíle říct to, kdo je 

špatnej a kdo není. Nutili nás se nějak profilovat, to se mi striktně nelíbí. Třeba u obrany Kaer 

Morhen...buď jsi řekla, že chceš pomoct, nebo ne. No, a bylo úplně jedno, že přijde o svou 

jedinou dceru, která je Starší krev. No, protože byli ti špatní. 

V: Opravdu myslíš, že nutili? 

I: Tobě to tak nepřišlo? 

V: Jak kdy. Ale to je jedno, po rozhovoru si to povíme, teď se radši zdržím odpovědi, abychom 

nerozpoutali nějakou dlouhou diskuzi mimo téma imerze. (smích) 

I: Jasně, chápu. 

V: Připadal sis často takhle nucenej? 

I: Ne, byly to vlastně výjimečný chvíle, ale zapamatoval jsem si je, čímž mi zpětně ovlivnily 

herní zážitek. Triggerovaly mě! (smích) 

V: A když jsi hrál, ovlivnily ti ho během? 

I: Jo, to mě taky štvalo, protože jsem se z toho probudil a začal přemýšlet nad tím, že to takhle 

nechci. Časem jsem se ale zase naladil zpátky a bylo to dobrý. 

V: Ok. 

I: Můžu ještě poupravit tu svou herní strategii? 
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V: Jasně. 

I: No, když nad tím přemýšlím, vezmu to „herně“ a ne z hlediska příběhu. Já jsem totiž primárně 

vždycky hrál herní linku. Pak jsem odběhl sem tam na vedlejší quest, abych s hlavní linkou 

držel krok. Třeba dva dny vkuse jsem hrál pak jen vedlejšáky a taky mě to bavilo. No, takže to 

asi byla moje herní strategie, takový přelítávání dle potřeby. 

V: Přispívala tahle strategie k ponoření, jo? 

I: Jo, tady jsem si nepřipadal nucenej, tady mě bavilo to střídat. Prokládat bych to asi nemohl, 

to bych se nemohl soustředit ani na jedno. Ony ty side questy byly totiž tak impozantně detailní, 

že mi to vůbec nevadilo...myslím tu jejich přítomnost a rozlehlost.  

V: Takže sis našel v každým něco. 

I: Jo, přesně tak, bavilo mě obojí skoro totožně. 

V: Byly nějaký side questy, na který si vzpomeneš, že tě fakt hodně chytly? A čím? 

I: Joo, na spoustu! Pamatuju si třeba jak jsi hledala tělo, u kterýho byl prsten, a chodila jsi po 

tom hřbitově a ty náhrobky byly dokonce nadepsaný každej jinak. Ty detaily! To je fakt něco, 

často jsem takhle žasl. No, a potom tam byla hláška, že prošli dva trpaslíci hledající prsten, a 

pak ho potřebují odnést k nějaké Hoře Osudu, či co. A já na to "What? perfektní, víc nepotřebuju 

slyšet!" (smích). V tomhle byl Zaklínač geniální, tolik takovejhle odkazů. Nebo další skvělej 

zážitek byl ten, kdy Klepna mluvila. Geralt si vzal houbičky a ona začala mluvit, začala se 

identifikovat jako muž, měla hlubokej hlas a do toho ti začala říkat, že jsi hloupej, perfektní! 

V: Mhm, takže tě ta hra pak hned víc baví, je to takovej opak toho triggerování v podobě 

nesrovnalostí z knih, jak jsi zmiňoval předtím? 

I: Jo, přesně tak by se to dalo popsat. Tohle jsou zas ty světlý momenty, kdy se do tý hry ještě 

víc zamiluju. Tohle odkazování/vykrádání je fakt tenká linie, třeba Hra o trůny strašně vykrádá, 

ale Zaklínač jen jemně a vtipně odkazuje, to je něco jinýho a to mě strašně baví. Já se všude 

zaměřuju na tyhle detaily a obecně ve všech hrách mám tyhle věci rád. Umí to tak okořenit hru 

samotnou. Třeba v Dark Souls je to kolikrát zbytečný. Ten Zaklínač mi přišel, že našel nádherný 

rozhraní mezi tím, jak to udělat akčně a tak, aby si to hráč musel přečíst a najít. Je to takový 

chytrý odkazování, né jen tak náhodný. Takový propojení příběhu a challenge. 

V: Ok, takže bys ve výsledku srovnal prožitek imerze stejnej ze hlavní dějový linky a side 

questů? 
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I: Jo, měl jsem ten herní prožitek vcelku rovnoměrně rozloženej do celý hry. Asi nebyly 

vyloženě pasáže, který mě bavily víc nebo míň. Spíš tyhle detaily to občas zvyšovaly či 

snižovaly. Myslím, že nad tou hrou vývojáři strávili tunu času a fakt se to vyplatilo, je to 

rovnoměrná nálož radosti po celou dobu hry, umí hráče vtáhnout. Každej si tam najde svý, to 

mi připomíná třeba Gwint, pěstní souboje a jízdu na koni. V komunitě hodně lidí řeší, že je to 

bavilo, že to byl dobrej doprovod. Já se toho třeba tolik neúčastnil, moc mi to nešlo, ale zase je 

skvělý, že mě do toho nenutili, že to bylo fakt jen dobrovolný. 

V: A co hra technicky? Přišla ti přehledná? 

I: Jo, trochu mě štval akorát systém run. Jinak přerozdělování talentů je hodně podobný jako v 

jinejch RPG hrách s otevřenym světem. Nikde jsem ale netápal. Způsob boje mi ve všech 

zaklínačích vyhovoval (třeba v AC ho nesnášim), v Z3 je obecně dost kladenej důraz na detail, 

kdy třeba u Aardu, když se použije v blízkosti vody, voda začne dělat vlnky, když se vytáhne 

meč, nazvedne se pochva, což jinak ani nejde...je to takový realistický. Moc se mi to líbí. Tohle 

moc her zase nemá. A i seriálů, třeba Hra o trůny to zase hrozně mystifikuje třeba. To jsou ty 

detaily, kterejch si všimneš a naruší ti to ten prožitek. Kdežto tady se hodně snažili, aby to bylo 

přirozený. 

V: Mhm. 

I: Možná se ale Zaklínač snaží tvářit jako až moc realistická hra. Samozřejmě se tam museli 

potýkat s problémem inventáře. Nevím, jestli to nějaká hra vůbec může vyřešit. Je to 

neuvěřitelně obří, možná trochu nepřehledný, co se knih a úkolovejch předmětů týče, ale když 

už je ta hra, která se kasá, že je detailní, přišlo mi trochu zbytečný, aby dovolili, že ten zaklínač 

pobere po kapsách tři tisíce tun čehokoliv.  

V: Myslíš, že by tě to neštvalo, kdyby to bylo realistický? Že bys nemohl unést skoro nic, pořád 

si to jít někam odkládat, prodávat kupcům (i když by zrovna kolem žádnej nebyl)? 

I: No, no...já nevím, asi jo. Třeba Skyrim to měl dobře vyřešenej, tam to bylo tak, že se všechno 

dalo uložit poblíž a člověk si kdyžtak sjel domů. Ale i to mě neskutečně štvalo. 

V: Nevyužíval si ty odkládací bedny i v Z3? Bylo jich tam taky dost, v každém větším městě 

jedna. Nebo u Krvavýho barona... 

I: No, to jsem moc nevyužíval. Koupil jsem si brašny na Klepnu a bylo. (smích) Jako Z3 to má 

uživatelsky asi dobrý, jen to je prostě nerealistický. 
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V: A myslíš, že ti to snižovalo herní zážitek? 

I: Asi ne, asi by to fakt bylo horší, kdybych musel chodit odkládat. Nemusíš furt řešit, že musíš 

někam chodit.  

V: Tak, přesuneme se. Jak na tebe působil originální zaklínačský lore, jestli víš, co tím myslím? 

I: Lore...ne? 

V: Dejme tomu, že každé fantasy má svůj osobitý fiktivní svět. Tolkienský lore, WoW lore, AC 

lore, Fall Out lore, atd. Zahrnuje to jejich specifický pravidla, historii, postavy… 

I: Zpracování kultury? 

V: Jo, víceméně. Všechno, co obsahuje svět zaklínače jako takový. Z knih, z her. Komplexnost 

světa. 

I: Jasný. Miluju zpracování příšer, který je pro Zaklínače tak typický. V knihách to skoro 

nebylo, ale ve hrách se na to logicky zaměřit museli, a proto je mám taky tak rád. Celý to 

zpracování. navíc to, jak je ten svět hezky přehlednej a všechno na sebe navazuje. Ve Hře o 

trůny jsem se kolikrát ztrácel. Tady je mi každá postava blízká tím, jak je dobře vykreslená. 

Navíc i ten systém příšer. Je to skvěle pojatý. Jak je to v bestiáři rozdělený, k tomu je napsaný 

i jak je zničíš, co na ně platí. Na druhou stranu je tam zase věčnej stereotyp (ale nevadilo mi 

to), že trpaslík v češtině je Moravan.  

V: Nevadilo ti to ale, jo? (smích) 

I: Vůbec, naopak, miluju to třeba v knížkách, kde se Marigold hádal s trpaslíkama, jestli je to 

řeka A, nebo O, a k tomu ty jejich hlášky. (smích) Ale je to stereotyp převzanej samozřejmě od 

tatíčka Tolkiena, kterej i zavedl ten typickej...tu šablonu, kde jsou rasový řády. Lidi, elfové, zlá 

rasa, trpaslíci. Takže to vlastně není tak moc originální. 

V: Připadá ti, že se Z3 tedy inspiruje jinde? 

I: No, asi ano i ne. Já jako nechci přímo říct, že je to neoriginální, to vůbec. Je to dobře odlišený 

a hráč nebo čtenář se na to tolik nesoustředí. Mně osobně ta předloha přišla ale dost zjevná už 

jen v tom, že skřeti z Pána prstenů jsou v Z3 Nilfgaarďani a celý impérium. A pořád je tam ta 

nenávist napříč rasama, averze lidí k nim, a tak. 

V: Mhm. 

I: Působí na mě sice neoriginálně, ale v pořádku. 
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V: V pořádku tak, že tě stále stejně dokáže nadchnout? 

I: Přesně. Nevidím to téma jako vyčerpaný. Ani si nedokážu představit jinou kulturu. Třeba 

někdy přijde někdo, kdo to tak představí. Ale myslím si, že zatím se nedočkáme, Tolkienova 

éra není zdaleka tak vyčerpaná. Z3 to dělá hlavně dobře. To je důležitý. Ne tak okatě. Třeba 

Hra o trůny, to tak tahá za uši, to nejde. Tam je ten mustr divně položenej, nedotaženej. 

Rozhodně není vytvořen s takovou láskou, jako právě Z3. 

V: A kdybys měl vypíchnout něco, co je typický jen pro Z3, jak to dělá jinak, co je typický a 

lákavý čistě pro něj? 

I: Já myslim, že ten propracovanej věděcko-biologicko-historickej základ. To ani Tolkien nemá, 

ten to má čistě fantasijní, vymyšlený, šel po tom dost náhodně. U Sapkowskiho člověk nikdy 

neví, odkud vítr vane. To mě baví. Třeba při vytváření příšer jde Zaklínač fakt po tom, kde je 

ten základ; jestli je to kytka, nebo hmyz, nebo má co dělat s elementy...a dle toho logicky 

přichází to, jak s daným monstrem budeš bojovat. Je to fascinující. Nebo příchod Bílý zimy, 

což je vlastně obrácený globální oteplování. Vidíš v tom i ty jeho názory. 

V: Jasně, ok. Takže shrnutím, dokázala tě ta hra sama o sobě vtáhnout do příběhu? 

I: Naprosto a hned. 

V: Jakýma prostředkama nejvíc se to té hře dařilo? 

I: Co si myslím, že byl absolutní zlom, kdy se ve mě zlomilo to, že jsem byl navyklej tu hru 

hrál a mezi tím, že jsem tu hru vyloženě POTŘEBOVAL hrát, byla chlastačka na Kaer Morhen.  

V: To je docela pozdě, viď? (smích) 

I: No, druhá část hry. Jde o to, že já jsem celou tu dobu před tím hrát chtěl, ale tahle situace, 

kterou já moc dobře znám a vím, že je nevyhnutelná a prostě se musí stát, když furt děláš 

nějakou podělanou práci pořád dokola a neužíváš si, musí člověk dojít ke zlomu, kdy musí 

udělat nějakou kravinu. Tím se strašně přiblížili hráči. Geralt se celý předešlý dva herní díly 

prezentuje jako nehorázně vážná postava plná úkolů, nedotknutelnej badass, víš jak. No, a pak 

vzal pivo, opil se, převlíkl se za ženskou, někomu omylem zavolal... To bylo něco, co mi přišlo 

skutečně geniální, strašně neočekávatelný, strašně lidský. 

V: Takže v tom momentě jsi byl nejvíc ponořenej? 
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I: Jo, úplně po uši, to bylo, jak kdybych byl mezi nima, jako kdyby to byli kámoši a kalili jsme 

spolu. Nehráli si tam na nic, prostě se to dělo. Člověk nemusel pořád přemýšlet, prostě se stala 

blbost a bylo to tak reálný. 

V: (smích) Ok, super! To je krásnej příklad imerze! 

I: Haha, jo, je to tak. Z tý hry se tím stala srdeční záležitost. 

V: Stalo se ti to někdy i v jinejch hrách? Něco podobnýho? 

I: No, nevím. Asi ne. To, jak bych to nazval...no, boření třetí stěny ke hráči. To nikdo nemá. 

Většina her se to snaží dělat hrozně nenápadně, vyvarovat se chyb. Třeba AC jsou v tom strašně 

precizní, to je bezchybná práce. Zaprvý to ale nikdy nejde, nic není dokonalý, a zadruhý 

nenadchne to tolik, jako když si Geralt jednoho dne sedne vedle Klepny a povídá jí "Téda, 

Klepno, jak ty to děláš, že se ke mně pokaždý dokážeš teleportovat milion kilometrů, přes celý 

moře a pak se sekneš o plot?". (smích) To je neuvěřitelnej krok, strašně promakaný, nazval 

bych to až jako "deadpoolovskej tah", kdy oni se dostávaj ke hráči, mluví s ním a dostávaj mu 

hru pod kůži. Jsou to taky jen lidi. Je to sice separovanej příbeh, ale samozřejmě plnej chyb, 

který ti ale výsledku vůbec nevaděj, protože oni je takhle vtipně reflektujou. Naopak si to užiješ 

a pokaždý se těšíš, co na tebe zase vymyslej. Není to jen taková statická hra, kterou odehraješ 

a koupíš jinou. Je to fakt srdeční záležitost, kdy se směješ s tou hrou a těšíš se na každý nový 

překvápko. 

V: (smích) Jasně, že ta hra se nesnaží tvářit jako dokonalá. 

I: To zní zle! Ona tímhle právě je! (smích) 

V: Ale vtip je v tom, že se o to v prvý řadě nesnaží, ano? (smích) 

I: Jo, to jo. Je to navíc dost povedený. Realistický, věrohodný, je tam málo logickejch děr, 

Zaklínač se tomu šikovně vyvaroval.  

V: Přijde ti, že naopak v něčem selhává? 

I: Hm…hm...ne. Vlastně ho považuji jako špičku ledovce v dokonalosti. Lepší hra už snad 

nemůže vzniknout. Oni fakt i ty chyby umí reflektovat. A ta černobílost...no, já nevím, to je 

spíš jen můj názor, ono to není nic velkýho. U jinejch her mě štve víc věcí. 

V: Ok, děkuju. Tak se přesuneme dál, třeba se ještě dostaneme k tomuhle tématu. Jak se ti hrálo 

za Geralta, jak tě jeho postava vtáhla do hry? 
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I: No, on je to takovej "lidskej terminátor". Je to šílenej badass, ale zároveň je omylnej. Líbí se 

mi, že není dokonalej, má svý mouchy a ví o nich i ostatní postavy. I on si je připouští, i když 

ne vždy. V knihách byl ještě víc lidskej, omylnej, to bylo vtahující. Ve hře je víc 

takovej...nedotknutelnej. Má tam menší index toho, že se splete. 

V: Myslím, že rozumím, i když jsi na začátku rozhovoru říkal, že ti v knihách Geralt připadal 

až zbytečně hloupej a škádlivej. (smích) Takže tu máme zase tu realističnost? 

I: No, já vím. (smích) Ale jako kdyby jo. On je na jednu stranu věrohodná postava, je lidskej a 

autentickej, ale na druhou láká tím, že je fantazijní, že je to mutant. To je taky důležitý koření, 

to v tý hře potřebuju.  

V: Dokázal bys ho k někomu přirovnat? 

I: Ne, nikdy. Já myslím, že on je tak speciální, že by to byla poklona pro toho, ke komu bych 

ho přirovnal. 

V: To pro tebe opravdu znamená jeho postava tolik? 

I: Ano, je pro mě hodně výjimečnej. Možná pro tu nestrannou charakteristiku. Není dobrej, ani 

špatnej, nejedná v zájmu nikoho. Z hlediska literatury je to takovej...taková definice puberťáka, 

někdo, v kom se nevyznáš, ale baví tě to, láká tě to. Není to ale ani nějakej nudnej soudce ani 

zamyšlenej stařík. Má to tak vyrovnaný. Když tak nad tím přemýšlím, v Z3 jsem se do něj asi 

dokázal mnohem líp vžít než v knížkách.  

V: Čím myslíš, že to bylo? 

I: Sedly mi víc jeho reakce. Mohl jsem si je dost přizpůsobit. 

V: I ovládání ti vyhovovalo? 

I: Jo, to si skoro ani nespojuju se hrou, to je něco tak přirozenýho, že to s mou imerzí nemělo 

co dělat. Nedělalo mi problém přeučit se na jiný klávesový zkratky, nic. Myslím, že to bylo 

udělaný logicky, nerušivě. 

V: Ok, dobře. Tak se zase přesuneme dál. V čem myslíš, že tě Z3 vtahuje nejvíc? Kde je to 

jádro? 

I: Je to nejvíc přirozený. Oproti předešlejm hrám, oproti knize nebo filmu. Grafika je úžasná a 

já jsem nadšenej z toho, že tam je spousta detailů, který si můžu užít. Byl jsem dost ponořenej 

v boji s příšerama, ten jsem si hrozně užíval. Stavěl jsem si spoustu talentů na šermířství a na 
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znamení a pokaždý se těšil, až je užiju. Je to takový chytlavý, pastva pro oči. Záleží mi 

samozřejmě i na příběhu, ale myslím, že jsem do hry byl zažranej hodně prostřednictvím těch 

detailů přírody, soubojů, hudbě. Tohle v knihách nemáš, tam je jenom sám příběh. 

V: Takže je pro tebe důležitý dobrý zvukový a grafický zpracování? 

I: Jo, já vím, že jsem na začátku říkal, že to důležitý není. Ono to ale vlastně dost souvisí. Spíš 

to poskládání, ta nabídka toho, co to prezentuje, jestli mi rozumíš. Ani tak nejde o to, jestli to 

mám na 4G, ale o to, že každá vesnička vypadá trochu jinak, že hudba to jemně podkreslí. Zas 

na druhou stranu, dabing byl sice skvělej a soundtrack podtrhoval, ale zase nebyl tak majestátní. 

V: Majestátní? 

I: No, třeba v Harry Potterovi nebo Pánu prstenů si k daným pasážím přesně vybavíš i 

soundtrack. Ale i Zaklínače to nemám. Tak si soundtrack samotnej nevybavím, ani si ho 

neposlechnu. Vtahuje mě do hry, ale spíš tak jemně, zase přirozeně. Nevybočuje, není tak 

osobitej jako by možná mohl být. Ale to nevadí, s imerzí tohle podle mě nemá moc co dělat. 

V: Mhm, píšu si. 

I: Ty jo, to mi připomnělo…Můžu ještě k té grafice? Nebo, tomu prostorovýmu zpracování? 

V: Jasně, co ti to připomnělo? 

I: No, že tam jde asi i o to, jak je mi to blízký. Já vyrůstal v Krkonoších a tou slovanskou 

přírodou to je tak skvěle vtahující. Lesy, roubenky, starý gotický stavby, zaplivaný města. Ta 

hra se navíc neskutečně oddělila od stereotypů jinejch kultur. Místo blbejch démonů před tebe 

postavila Večernici, něco, co ani nejde přeložit do angličtiny. Proto jsem to hrál v polštině. My 

najednou nebyli ta druhá liga, která se seznamuje s kulturou americkou, anglickou, ale byli jsme 

ti, co naši kulturu představovali, předávali. Byli jsme DOMA. To zná každý malý český dítě. 

Večernice, polednice, čert...Večerníček! (smích) Ne, dobře, ten tam nebyl, ale klidně být mohl. 

V: (smích) A jaký místo tě zaujalo nejvíc, kde jsi se nejvíc cítil domácky? 

I: Určitě Novigrad, pak Blata. Bylo to graficky krásně zpracovaný. Každej, kdo chodí do 

přírody, určitě poznal, že když jdeš lesem, kde rostou smrky, je tam bahno. Když jdeš kolem 

borovic, je tam sucho. Jinak byl barevně zpracovanej západ a jinak vchod slunce. Dokonce to 

měli zpracovaný biotopně, tedy že ve městě byly jinak vidět hvězdy, než ve vesnici nebo v 

přírodě. To bylo neskutečně kouzelný, tim jsem se mohl málem pominout. Normálně nejsem 

městskej typ, ale tady mě to tak žralo! Dokonce i takový to klišé jako je Touissant! 
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V: Jo, no. Rytíři, verše, sluníčko a zámek. 

I: Jo, disneyovskej zámek! Náhodou, tady mi to taky nevadilo. Patřilo to k tomu jako takovej 

kontrast. Tohle dlc jsem měl radši. Bylo úplně diametrálně odlišný od klasický dějový linky, 

byl to takovej novej samostatnej příběh. Nový nadechnutí. 

V: O tom jsme už vlastně mluvili, že ano? 

I: Jo, jo, mluvili. Regis! 

V: Tak, a ještě se poptám na tu zvukovou stránku hry. Říkal jsi, že jsi dost zaměřenej na 

soundtrack, ale tady zaklínačskej jsi neposlouchal.  

I: Jo, ono to moc nejde. Není to Hans Zimmer, je to takový...nedá se to poslouchat samostatně. 

Do boje je to ale úžasný, do hry se to hodí hrozně moc. Vůbec mi to nevadilo, jen mě to zarazilo, 

protože když jsem si pak soundtrack pustil později, nedokázal jsem si k ní vybavit ten herní 

zážitek. Ono se to totiž smyčkovitě opakuje. 

V: Možná je to rozdíl mezi filmem a hrou. 

I: Jo, to asi jo. Já nevím. Vzpomenu si takhle ale třeba na AC u Ezia. Anebo na cinematic 

trailery, ne na něco typickýho přímo ze hry. 

V: Ok, ok, posuneme se tedy dál. Dokážeš mi popsat nějaký hodně silný zážitek ze hry? 

Popisoval jsi pití na Kaer Morhen, ale máš ještě nějaký? Nejsmutnější, nejvíc triggerující... 

I: Jo, chlastačka na Kaer Morhen byla rozhodně nejveselejší ice breaker. A nejsmutnější…já 

vím, že asi míříš ke smrti Vesemira, ale to mě zas tak dramaticky nedostalo, nebo jako jo, ale... 

Opravdu hodně smutnej jsem byl třeba ve chvíli, kdy jsem potkal Regise. Bylo mi totiž hned 

jasný, že to pro něj neskončí dobře, takže jsem ani nebyl tak rád, že ho vidím.  

V: Nemířím nikam, pro každýho může být smutnej zážitek něco jinýho. Takže Regis…  

I: Jo. On prostě nemůže skončit dobře, řekl bych. A já ho mám tak rád. 

V: Jasně, rozumím, pozůstatek z knih. 

I: Jo, určitě. No, a nejvíc triggerující...o nějakých jsme tu už mluvili, ale teď jsem si vzpomněl 

na další, a jsem zase hrozně naštvanej, ta upírka vlastnící sirotčinec! No to bylo hrozný. Ta hra 

navíc nesměřovala k tomu, že tu postavu zabiješ. Prostě ne a já ji zabít chtěl. (smích) 
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V: (smích) Jo, to se občas stává. Tady je pořád ta hranice interaktivity...sice víc možností, než 

má film či kniha, ale pořád to není čistě tvůj boj. 

I: Ano, je to tak. A občas mě to fakt štve. 

V: Ale neboj, v tom cinematicu ji dostal! (smích) Tak, přesuneme se dál. Byly pro tebe tyhle 

zážitky občas tak silný, že jsi až zapomněl, že hraješ? 

I: Ty jo, rozhodně. Mně se to stává docela často. O prázdninách, kdy jsem Z3 hrál, bylo docela 

vedro. Pařil jsem několik hodin v kuse a pak jsem až umíral vedrem. Zvedl jsem se, oblékl si 

plavky, že půjdu do bazénu, no, otevřu dveře a venku byla tma, hvězdy! Čtyři hodiny ráno. Já 

neměl hlad, nebyl jsem unavenej, nic. Měl jsem pocit, že je tak...já nevim, čtyři odpoledne, 

max. Byl jsem tak v šoku, že jsem si musel jít sednout zpět k počítači a projít si záznam té hry. 

Zjistil jsem, že jsem hrál skoro 12 hodin v kuse! Byl jsem ready na to, že mám před večeří a že 

se půjdu schladit. Né na to, že bude brzy východ slunce a snídaně. (smích) 

V: Téda, to musel být velkej šok. A to jsi byl doma sám, nikdo tě nesháněl? 

I: Haha, ne. Mám spoustu sourozenců a jsem z nich nejstarší, takže se rodiče zaměřujou spíš na 

ně a mě o prázdninách moc neřeší. 

V: Ok, odložil jsi někdy nějakou aktivitu jen kvůli tomu, abys mohl hrát? 

I: Jo, to se mi taky stalo. Jednou ráno jsem vstal dost rozmrzelej z toho, že máme ve škole tři 

testy a ani jeden neumím. Sedl jsem si tedy radši k počítači a šel jsem hrát, místo do školy. 

V: To je docela únik před povinostma! (smích) 

I: Jo, to rozhodně je. Nebyl jsem na to tenkrát pyšnej, ale všichni kolem mě to pochopili. Nebylo 

mi nějak dobře. 

V: Jasně, rozumím. Bylo pro tebe někdy těžký hru přestat hrát? Když jsi musel odejít, ale 

nechtělo se ti, protože jsi byl ve světě ponořenej zrovna hodně? 

I: Jo, to zrovna bylo se smrtí Vesemira. Jo, já vím, že jsem říkal, že mě to až tak nevzalo, ale 

tehdá jsem byl tak odtrženej od hry, kdy to prostě nešlo. Já totiž vstával vždy několik hodin 

před školou, abych si alespoň chvilku mohl zahrát. Nečekal jsem, že to takhle skončí pár minut 

před tím než mi jen autobus do školy. No, povím ti, já jsem do busu nasedl, i přes svoje chabý 

data v telefonu jsem našel tu nejmutnější písničku, kterou jsem mohl, a říkal jsem si v duchu: 

co, ne, to se nemohlo stát, k tomu knihy nesměřovaly, jak? Jak? To se Geraltovi muselo zdát. 
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Já k tomu totiž zrovna četl ty knihy a postava Vesemira byla v plný tý barvě. No, skoro i to ani 

nedošlo, až s odstupem času jsem to přijal. 

V: Takže myslíš, že to tím paralelním čtením knihy bylo ještě zesílený? 

I: Jo, asi jo. Ach jo, bylo to smutný. 

V: To bylo. Další otázka. Kolik hodin vkuse jsi u hry dokázal strávit během největšího herního 

období? 

I: Jako v kuse? 

V: Ano. Nemusíš počítat pauzy na jídlo, toaletu atd. 

I: No, dva a půl dne. Fakt v kuse. Nespal jsem. Jen jsem hrál. To bylo prvně, když jsem chtěl 

co nejdřív dohrát tu dějovou linii, pořád se něco dělo, a já měl zrovna spoustu času. Odsunul 

jsem samozřejmě spoustu aktivit s kamarády, ale byly prázdniny, to je omluva. Prostě mě to 

bavilo, tak jsem jel. Normálně to nedělám, u Z3 se mi to stalo poprvý (mám takový tušení, že 

by ses na to zeptala). 

V: Zeptala. (smích) 

I: Vždycky jsem otevřel okno a říkám "Á, právě svítá", potom zase "Á, právě zapadá slunce", 

a tak dále. Zjistil jsem taky zajímavé věci, třeba, že když začnou zpívat ptáci, máš zhruba jednu 

hodinu do rozednění. 

V: (smích) Tos ale nebyl úplně ponořenej, když jsi tohle zjistil, ne? 

I: Ale jó, byl! To běží někde tak vzadu, jemně vnímáš skoro vždycky. 

V: Baví mě ta představa, že ti to celý procházelo. 

I: Jo, je nás pět sourozenců, není těžký se trochu ztratit. Nevadí mi si nabrat horu jídla k počítači 

a pít vodu. Rodina je taky zvyklá, takže v poho.  

V: (smích) 

I: No, co! Hlavně s tím pitím je to docela na nic, protože pak je blbý, když nemůžeš danou 

sequenci dokončit kvůli tomu, že musíš neustále chodit na záchod, protože jsi pořád pil. 

V: 2 a půl dne, nemůžu tomu uvěřit. 

I: Jo, ale stalo se to fakt jen jednou. 
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V: Jak dlouho u tebe prožitek té imerze trval? Přemýšlel jsi nad hrou hodně i mimo hraní? 

I: Jo, buď jsem hrál nebo jsem četl. Tu Z3 jsem si užil mnohem víc, protože právě ona mě tou 

svou komplexností donutila k tomu, abych si přečetl knihy. Byl jsem pořád v tom. Ta imerze u 

mě trvá skoro pokaždý, když si na to jenom vzpomenu. Dokážu se v klidu zahloubat i teď. 

Často si znova čtu pasáže z knížek, hraju části hry nebo dlc, často se taky účastním diskuzí na 

internetu, který se týkaj Zaklínače. 

V: Mhm, to jsi mi popsal, řekněme sekundární imerzi, tedy ten prožitek, kdy jsi uvnitř světa a 

on tam přímo přítomnej není, protože aktuálně nesedíš u počítače a nehraješ. Jinak jsi mi zase 

nahrál na další otázku. Co herní komunita, je pro tebe důležitá? 

I: No, hodně jsem cítil potřebu na to slyšet jinej názor, povídat si o tom. I moji kamarádi hru 

hráli, hodně jsme chodili ven a bavili jsme se o tom. Pak jsem měl potřebu dostat se i na internet, 

podívat se na některé diskuze - jak to je správně, jestli je moje vzpomínka správná a tak. A na 

internetu se mi moc líbilo, že ta komunita je prostě přátelská, není to tak rozpolcený, jako třeba 

komunita Star Wars. Respektujou, že je tam team Yenn, že je tam team Triss. Navíc mě Z3 

ovlivnil natolik, že mi pomohl vyřešit problém táborovýho vedoucího. Jezdím dlouho na tábory 

a je tam pokaždý celotáborovka. Nikdo nevěděl, jaký téma zvolit, tak jsem řekl "Hele lidi, 

pojedeme Zaklínače, já to připravim" a jelo se. Děti to milovaly. Nikdo to navíc vůbec neznal, 

takže jsem vlastně založil novou skupinu hráčů a fanoušků. (smích) Ta hra, nebo teda vlastně 

celej komplex hry/knihy, mají tak silnej a propracovanej příběh, že se to na tom dalo postavit. 

V: To bylo ty prázdniny, kdy jsi v tom byl tolik ponořenej? 

I: Ne, kupodivu až ty další. Jak říkám, ona u mě ta imerze tak nějak trvá dlouhodobě. 

V: Řekl bys, že tě Z3 ještě nějak ovlivnil? 

I: Jo, já si občas v reálu řeknu, a věřím, že to tak mají i ostatní: jak by tohle asi udělal Geralt? 

A pak to podle to podle toho zvažuju. Když to takhle říkám, zní to hrozně vyhroceně, ale fakt 

to takhle mám. (smích) Jo, většinu času mě to fakt žralo. 

V: Stalo se ti někdy, že jsi hru chtěl přestat hrát? Že tě to fakt štvalo, a naopak tě to vůbec 

nebavilo? 

I: Jako asi jo, třeba u toho questu s vlkodlakem...jak on se jmenoval, snad Mrkvodlak. To mě 

triggrovalo tak neskutečně, že jsem chtěl skončit. 

V: Jak se to stalo? 
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I: Tím, že jsem quest nedokázal dokončit. (smích) Snad ani na popátý, Pořád tam hrála stejně 

smutná hudba, bylo to celý ponurý, Mrkvodlak byl odpornej, blbě nadabovanej a pořád kňučel. 

Snad se mi o tom už i zdálo! To bylo hrozně nepříjemný. Nemůže za to ale ta hra, ale moje 

nechopnost dokončit quest. 

V: Jasně, to se nám občas stává asi všem. 

I: Jo, když ten quest má trval 15 minut a né 115 minut. (smích) 

V: Co ti na hrách obecně dokáže zkazit imerzi? 

I: Nereálnost, nesmyslnost příběhu. Třeba v AC nebo ve Wolfsteinovi, kdy je až zjevný, že je 

to fejk. Ta hra nenechá hráče v iluzi fiktivního světa, ale je to takový...no, nesmyslný. Znechutí 

tě to tím, jak je to plochý, hloupý. Je důležitý položit základ dobrym, silnym příběhem a až poté 

stavět na něj grafikou, hudbou. Často hry hrajou jen na to, že maj otevřenej svět, krásnou grafiku 

a jsou různě promakaný, ale vlastně hrozně plitký. Přijď do města, pak dobij město, zabij 

všechny. Hloupost! Jde to udělat i jinak, takhle to prostě nechodí a já ani nechci, aby to tak 

chodilo. 

V: Super, děkuju za rozhovor, to je ode mě asi všechno.  

I: Jasně, není zač, taky díky! Jsem rád, že je možný Z3 zkoumat na vysoký škole. 

V: Já taky! Myslíš, že jsem se na něco nezeptala a měla bych? 

I: Myslím, že ne. 

V: Kdyby tě cokoliv napadlo, určitě napiš na facebook. 

I: Ok! 
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František 
V: Děkuju ja vyplnění dotazníku, můžeme přejít k rozhovoru. Tak, co tě inspirovalo k tomu, 

aby sis hru pořídil? 

I: No, už jsem byl velkym fanouškem Zaklínače jedničky a dvojky a knížek a vlastně všeho 

okolo. Vlastně jsem si už rok předem předobjednal sběratelku, což bylo docela zajímavý, 

protože jsem si…no, vlastně...já jsem si nekoupil sběratelky předešlejch dvou dílů, protože jsem 

nevěděl, že něco takovýho existuje, a ono se to stejně většinou dělá předobjednávka rok předem, 

takže jsem to nestihl, ale koukal jsem na E3, když to oznamovali a viděl jsem, že sběratelka už 

je venku, tak jsem si ji předobjednal a říkal jsem si, že to když tak zruším. No, a ty sběratelky 

nezmizely. Vím, že jsem se pár dní rozhodoval, jestli ji koupit, protože byla docela drahá, a ona 

mezitím zmizela...v tý době jsem sledoval facebookovou stránku Zaklínač CZ/SK a správce mi 

dal vědět (protože jsem mu sám psal, že bych o to stál), že sběratelku budou na webu ještě 

znovu prodávat, takže jsem kvůli tomu hrozně brzo ráno vstával, protože to bylo na danej čas, 

a přitom jsem si nevšiml, že jsem si objednal verzi na Xbox! Prostě jsem objednal tu první, co 

jsem viděl, protože jsem se strašně bál, že to zas zmizne, ale vlastně se to vyplatilo, protože 

oznámili, že v tom bude látková mapa, Gwentový karty a tak, takže vůli tomu všichni byli 

naštvaný a já měl štěstí, protože jsem si koupil zrovna tu verzi. Jen škoda těch dlcéček. 

V: Škoda to je, ale alespoň jsi z toho balení měl víc věcí. A jak jsi to nakonec vymyslel, prodal 

jsi verzi na konzoli a koupil si pc verzi? 

I: Ne, nakonec jsem si ji nechal, nevím, kdo by ji teď ještě chtěl...neprodal jsem to. 

V: A na pc jsi si hru pořídil až později? 

I: Jo. Já jsem pak zjistil, že jeden eshop to prodává s takovym vyloženě obalem na knížku, kterej 

je koženej a má na sobě takovej kovovej zaklínačskej medailon, tak jsem si řekl, že si to koupim. 

Byla to základní verze asi za tisícovku. No, ale nakonec jsem do tý sběratelky..nebo do tý hry 

vrazil asi 6 tisíc celkem, docela dost. 

V: Ale zase máš úplně všechno, co mít jde. (smích) Takže předpokládám, že ses hodně těšil? 

I: Jo, hrozně moc. Pořád jsem o hře přemejšlel a jak to furt oddalovalo...já vim že to oddálili na 

poslední chvíli asi o pět měsíců, a mě už se pak dokonce i zdálo, že tu hru hraju. Tolik jsem se 

na to těšil. Myslel jsem si, že na to nebudu mít počítač, takže jsem navíc očekával, že si možná 

budu muset pár let počkal, abych k tomu našetřil na komp, kterej to utáhne, takže se mi jakoby 
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vlastně zdálo o tom, že jsem to hrál, a když jsem se vzbudil, byl jsem strašně zklamanej, protože 

jsem věděl, že to nebudu moct hrát (smích). Nakonec to naštěstí šlo a na noťasu jsem to rozjel. 

V: (smích) Alespoň, že tak! To už je skoro imerze ještě před samotnym herním zážitkem. Měl 

jsi nějaký speciální očekávání před hranim hry? Jak se bude vyvíjet příběh, postava Geralta, 

ostatní postavy, hratelnost... 

I: Z toho, co jsem sledoval různý videa a trailery, co vývojáři vydávali (jako třeba ten cinematic 

jak tam chtěj nilfgaardský vojáci oběsit tu nějakou ženskou a Geralt ji zachrání), připadalo mi 

to, že se vrací zase zpátky k tomu, co bylo dobrý v Z1 a že je to ten samej styl. Doufal jsem, že 

tomu tak opravdu bude, protože já mám oproti Z2 Z1 mnohem víc rád a líbí se mi v ní spousta 

věcí. Na Z2 mě zklamalo, že se od toho stylu vzdálili, takže jsem doufal, že se k tomu vrátí a 

oni to i říkali v různejch těch videjích, že jsou sami fanoušci knížek a že je všichni ve studiu 

všechny četli. Očekával jsem, že to přesně v tomhle bude dobrý. Co se týče děje, myslím, že 

když se na konci Geralt dozví, že je Yennefer naživu, těšil jsem se, že její postava bude v Z3. 

A Ciri jsem nečekal, překvapilo mě, že tam je. Vyšlo to najevo až později, v tom traileru, kde 

to říká Emhyr, když za ním Geralt přijde. Říká tam, že je někdo zpátky...a to v ženskym rodě, 

takže všichni pochopili, kdo to bude. Všichni to pochopili. Vlastně ji tam i pak ukázali. Bylo to 

úplně těsně před tou hrou, těšil jsem se. 

V: Takže dokonce překvápko! 

I: No, přesně tak. Já její postavu moc nemusím. Né, že by mi vadila, ale není pro mě tolik 

zajímavá. 

V: Víc ses těšil na Yennefer? 

I: Ne, nechtěl jsem, aby to tak vyznělo. Nejradši mám beze sporu Geralta. Těšil jsem se taky na 

to, že tam budou postavy z knih. 

V: Myslíš tedy, že se ti splnilo očekávání? 

I: Ano, myslím, že ano. Je těžko popsatelný, když člověk o něčem takhle dlouho sní, a tak, a 

představuje si, jak to bude hrát...těžko pak vyjdou ty představy. Ale myslím si, že mě hra 

rozhodně nezklamala. V grafice je rozhodně hra lepší, než jsem si představoval. A v 

příběhu...nevěděl jsem, co od toho čekat. No, takže ta základní linie, kde Geralt zachraňuje Ciri, 

to se mi až tak moc nelíbí. Ale hra to vyvažuje všema vedlejšíma questama, ty mám moc rád. 

Třeba ten s Krvavym baronem, ten se mi hodně líbí, a to je hlavní linie. Příběhově mě to obecně 

trochu zklamalo, bych řekl, ale jinak se mi ta hra líbí hodně, moc mě baví. Něco za něco. 
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V: Ok, takže jsi hru hrál už v roce 2015 v době jejího vydání. Před jakou dobou jsi Z3 hrál 

naposled? 

I: Letos v létě 2017, o prázdninách. To už jsem sice neměl prázdniny, jsem pracující, ale říká 

se to tak. 

V: Jasný. Takže si ji občas ještě zahraješ? Nebylo to jen jednou v roce 2015 a konec? 

I: Ne, to rozhodně ne. Když mám čas, rád se k ní vrátím. Když jsem třeba hledal práci, dost 

jsem prokrastinoval právě tím, že jsem hrál Z3 a různě jsem hledal zbroje a dělal tyhlety vedlejší 

činnosti. Jednu konkrétní zbroj jsem hledal fakt dlouho, pak jsem si ji tunil do té doby, než jsem 

ji vylepšil na max. Není to tak dlouho, pár měsíců, no. 

V: Kolikrát jsi hru dohrál? 

I: Celkem dvakrát. 

V: Bavila tě pořád stejně? 

I: Jo, rozhodně. Pokaždý si tam něco najdu. 

V: A poprvé jsi ji dohrál na jeden dech, nebo postupně? 

I: Totálně na jeden dech. Nehrál jsem skoro ani žádný vedlejší questy, šlo mi čistě jen o hlavní 

dějovou linii a její příběh. Je to to hlavní, o co mi tady jde a nechtěl jsem si svůj zážitek kazit 

žádnýma spoilerama odjinud. Cítil jsem trochu tlak od okolí. Hlavně to bylo proto, že jsem...no, 

já normálně vůbec nekoukám na let's playe, ale když jsem...před tím, než vyšla trojka, v období 

pár let zpátky, kdy to nebylo skoro vůbec známý, ve srovnání s dneškem, kdy je Z3 neskutečně 

populární, tehdá bylo jen málo lidí, který to znali. Zajímalo mě, co si o tom myslí lidi např v 

Americe, kde tahle slovanská kultura není tolik...jejich. Začal jsem tedy sledovat jeden let's 

play od americkýho let's playera, kterýho to hodně chytlo, a byl to skoro jedinej let's player, 

kterej tuhle hru hrál. Nechtěl jsem si to ale vyspoilovat od něj, protože to začal hrát ihned, jak 

Z3 vyšel. To mi trochu vadilo, chtěl jsem si tu hru prožít sám a nezkazit si to. Takže jsem pak 

tu hru začal hrát podruhý s tím, že jsem byl vždycky o kousek napřed než on, a koukal přitom 

nadšeně na jeho videa, hrozně mě to bavilo. 

V: Jasný. Rozumim tomu správně, že abys mohl být nadšenej z videí, zahrál sis znovu, tentokrát 

i se side questama? 
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I: Jo, přesně. Vůbec mi nevadilo, že jsem to předtim dohrál poprvý, takže mi nevadilo si to 

znovu připomenout. Spoustu věcí jsem naopak podruhý hrál právě poprvý, ty vedlejší questy 

hlavně. Ten let's play naopak podpořil moje nadšení z toho, protože mi přišlo, že to hraju 

s někym a ne sám. Líbily se mi jeho komentáře. Bylo to imerzivnější. Navíc on má super svoji 

komunitu, takže mu tam spousta lidí psalo komenáře ke hře, což mě taky moc bavilo číst. 

V: Zajímavý! Jak se jmenuje? 

I: Christopher Odd. Má hrozně dobrý let's playe. Dřív mi celá idea tohoto druhu videí přišla 

divná, prostě koukat na někoho, kdo hraje hru, ale když jsem u něj začal koukat na Z1, pochopil 

jsem, proč to tolik lidí baví. Je to takový, jako kdybys hrál s kámošem. On ten Christopher 

nedělá to, že by si ze hry dělal srandu, jako třeba PewdiePie, ale fakt byl do hry zažranej. 

Dokonce když tam bylo něco ke čtení, fakt si to četl. Prostě to dvě minuty nechal na screenu 

listiny a četl nahlas. To by u těch vtipálků nemohlo bejt. Ale u něho s tim lidi počítaj, celá jeho 

komunita je na to připravená a stejně zažraná do hry jako on. 

V: A český youtubeři tě nechávaj chladným? 

I: Jo, já mám tak trošku odpor k českejm youtuberům. Nechci je nějak shazovat, nebo tak, slyšel 

jsem, že třeba Agraelus je dobrej, ale myslim si, že často jenom kopírujou ty zahraniční let's 

playery. Je to takový dětský, v plenkách. Jsou to spíš mladší lidi a tak. Občas jim dám šanci, 

třeba teď jsem koukal u toho Agraela zkusil kousek Assassin's Creed, ale úplně mi to nesedělo, 

nebavilo, tak jsem to vypnul. Jsem prostě zvyklej na zahraniční youtubery, když koukám na 

český, nepřipadá mi to jako stejná úroveň, nemůžu se na to dívat. 

V: Ok, díky. A co grafika, vzpomeneš si, jak jsi ji měl nastavenou? 

I: No, moc ne. Vím, že jsem si musel najít návod, jak si ji snížit, aby to pro mě bylo hratelnější. 

Snížil jsem si ji pod střed, ne úplně na nejnižší, ale na nízký. Mně grafika ve hrách důležitá 

nepřijde. Myslím, že se do hry dokážu ponořit úplně nezávisle na nastavení grafiky.  

V: Přesně na to jsem se chtěla zeptat (smích). Takže myslím, že pro tebe grafika ve hře zas tak 

velkou roli nehraje? 

I: Jo jo, třeba jak jsem říkal, mám moc rád ten Gothic, kterej je starej a nemá vůbec dobrou 

grafiku. I tak mě pořád baví. Zrovna včera jsem v zaklínačský skupině odpovídal někomu na 

otázku, aby si zkusil zahrát Z1, ale nechtěl, protože prý je ta grafika až moc špatná. 

V: Máš pravdu, někteří hráči na ni zatížení být můžou.  
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I: Je to tak. U prvního dílu zaklínače už mi to vůbec nevadí, tam mi grafika přijde dokonce ještě 

dobrá. 

V: Super, díky. Tak teď se zeptám na obtížnost hry, jak tu jsi měl nastavenou a hraje pro tebe 

stěžejní roli při ponoření se do hry? 

V: Já se nepovažuju za velkýho hráče, tudíž nemám takovou tu potřebu hrát na nejtěžší úroveň, 

což je v hráčský komunitě takovej prostě zvyk. Tohle mně je celkem jedno. Poprvý jsem hrál 

na "Jenom příběh", nebo jak je to tam popsaný, a vlastně podruhý, když jsem koukal na ten let's 

play, tak to ten youtuber zkoušel na tu druhou nejtěžší úroveň a pak si to i zvýšil na nejvyšší 

"Pochod smrti", což byla druhá věc, kdy mi let's play pomohl, protože jsem předtím obtížnost, 

alchymii a různý ty talenty prostě neřešil, já v tomhle ve hrách prostě nejsem dobrej. Když je 

tenhle systém RPG, já jsem zaměřenej čistě jen na příběh, a naházim talenty prostě tam, kam si 

myslim, že je to nejlepší, ale vůbec neřešim nějaký ty mechaniky, nečtu si k tomu nic...on to 

ten youtuber právě řešil dost a jak o tom mluvil, já to začal chápat. Díky tomu jsem to pak líp 

použil při druhym hraní a začal to doopravdy používat. Takže jsem to potom hrál taky na tu 

nejvyšší a úplně v pohodě, no. Když používáš všechno tak, jak máš. Znamení, oleje, 

lektvary…je to pak v pohodě. 

V: Myslíš, že bys dokázal porovnat tyhle dva zážitky? Kdy tě to bavilo víc? 

I: Ta hra pak začala víc líbit, napodruhé, myslím. Díky tomu, že v Z1 to bylo tak, že si člověk 

vyloženě musel sednou k ohni a všechno si uvařit, lektvary namíchat. Bylo to nutný k přežití. 

Kdežto ve trojce člověku dali možnost, ať si to hraje, jak chce. U nejnižší obtížnosti jdeš fakt 

po příběhu, nemusíš se o nic starat. Ale při "Pochodu smrti" hodně musíš. Myslim, že je to 

dobrá část hry, míchání lektvarů k tou prostě patří, to víme i z knížek, kde se Geralt taky musel 

dost připravovat na ten boj. To se mi moc líbí, že člověk je k tomu nucenej tou obtížností, ale 

hráč si může vybrat. 

V: Takže se ti to pak zdá "autentičtější"? 

I: Jo, přesně tak. To třeba bylo Z2 hodně podceněný, proto se mi líbila ze všech nejmíň, bylo 

to debilně udělaný, pilo se před bojem, uvnitř se nedalo. Navíc animace před hranim byla 

dlouhá, člověk se ke hře dostával nějak divně přes menu...nevim. jako jsou věci, který na ní 

mám rád, ale je jich rozhodně míň než v Z1 nebo v Z3.  Teď, když nad tim přemýšlím, vlastně 

je něco i spojuje. Každou tu hru jsem hrál docela daleko od sebe, netušil jsem vlasně o dalších 

výhodách, který vývojáři nabízí, třeba převádění zbrojí, příběhu, voleb do těch jednotlivejch 
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dílů. Ze Z1 do Z2, ze Z2 do Z3...zjistil jsem to až teď u trojky a byl jsem zklamanej, že už jsem 

to ze Z2 přenýst nestihl. Dá se to ale prý udělat zpětně. 

V: No, a když jsme to teď tak shrnuli, co novýho podle tebe nabízí hráči trojka oproti předešlým 

dvěma dílům? 

I: Rozhodně otevřenej svět. Myslim si, že to je určitě hodně dobrý. Mně se teda prostě líbilo, 

nebo, má to teda i svoje nevýhody, protože to narušuje děj a hodně lidí si z toho už dělalo srandu 

na facebooku, že máš ve hře důležitý poslání, zachránit Ciri, ale ty si tam v klidu hraješ Gwent. 

To, když si člověk uvědomí, může to třeba trochu imerzi narušit, ale mně se to moc nestalo, já 

ten otevřenej svět a jeho možnosti oceňuju. S tim, si myslim, že je spojená i ta mobilita postavy. 

Můžeš jet nově na koni, skákat, šplhat po střechách, na ploty, cokoliv. To mi v Z1 a Z2 vadilo, 

tohle Geralt nemohl. Nebylo to tak reálný, v Z3 to vychytali. Od malička, když jsem hrál hry, 

jsme měli ještě starej počítač, na kterym jsme hráli motorky, když prostě člověk odbočil z cesty, 

tak viděl pořád před sebou tribunu s lidma, a i když jel k ní, ona pořád prostě že jo, byla jen 

jako obrázek a neměnila se, a my jsme stejně, třeba půl hodiny, jenom drželi šipku dopředu a 

snažili se do ní nabourat, dostat se tam, protože jsem vždycky chtěl prozkoumávat to okolí. 

(smích) Takže když jsem měl teď v Z1 možnost vidět všechny ty ploty a tak, co tam jsou, 

zajímalo mě, co je za nima. Nemohl jsem se tam dostat, to mi vadilo. V Z3 tohle není, tam je 

tohle hodně dobrý. Když jsem třeba hrál dlc O víně a krvi, kde jsem viděl takový ty dva útesy, 

hned jsem se na ně šel podívat. Mohl jsem tam v klidu dojet, bylo to strašně zajímavý a úplně 

mě to dostalo. Tohle se mi hrozně líbí. To kolikrát nemám pocit, jako bych byl ve hře, ale fakt 

se šel projít. 

V: Kdybys teda porovnal prožitek imerze v těch třech dílech zaklínače, co bys řekl? Rychlý 

shrnutí. 

I: Dvojka mě bavila určitě nejmíň, pořád jsem se do ní nedokázal ponořit. Byly tam věci, co mě 

chytly, ale hra měla za mě nejmíň nedostatků. A potom...no, často nad tim přemýšlim, ale 

nevim, která je pro mě lepší, jestli Z3 nebo Z1. Hodně rád mám jedničku, má skvělou atmosféru. 

Je právě škoda, že v Z3 od ní odklonili. V hodně věcech se vrátili k Z1, ale pořád tam jsou věci, 

který se mi nelíbí moc. Takže nevim. Ale zase jako Z3 má spousta super věcí, který Z1 nemá, 

takže to mám tak trochu na stejno. 

V: Jaký věci třeba? 
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I: Ten otevřenej svět, víc postav z knih, lepší bojovej systém, lepší rozdělení talentů. Je to prostě 

takový reálnější, hráč tam má víc možností. Z1 ale zase nebyla tak pohádková a Geralt nebyl 

takovej hezoun. 

V: Teď se přesuneme k DLCčkům. Myslíš, že ti přinesly nějaké stěžejní zážitky mimo 

samostatnou hru? 

I: Já třeba Srdce z kamene moc hodnotit nechci, protože jsem ho ještě úplně nedohrál. Zatím 

jsem ve fázi questu se svatbou a se Shani. Ten mě hodně baví, ale docela dost se bojím 

všemožnejch spoilerů, proto si nikdy moc nečtu příspěvky na skupině. Zase se mi moc líbí, že 

obě ty dlcéčka obohacujou hru o nový postavy, v Srdci z kamene je už zmiňovaná Shani, v O 

víně a krvi zase Regis. To se mi fakt hodně líbilo. Jinak v O víně a krvi se mi hodně líbili ti 

rytíři a celá ta kultura. Ten příběh, kolem kterýho se to točí, je zpracovanej dost poutavě, navíc. 

Ta mluva, brnění. Od mala jsem měl rád rytířský turnaje a tak, možná proto mě to tolik táhlo. 

Hrozně se mi líbil Příběh rytíře, jako film. Byl jsem tim dost posedlej, takže si mě získal i dlc 

O víně a krvi. To, že se člověk mohl zúčastnit turnaje a tak, to mě moc bavilo. 

V: Stačí O víně a krvi. Proč jsi vlastně nedohrál Srdce z kamene? 

I: Protože...mhm. Mě to bavilo, ale myslim, že jsem narazil na nějakou chybu tý hry, kdy se mi 

něco rozbilo a celej postup tý hry se mi vymazal. Je to asi rok zpátky a přesně si to nepamatuju, 

jak a čím se to stalo. V tu dobu se mi rozbil noťas, asi tím. No, takže se mi to všechno smazalo 

a pak už vycházelo O víně a krvi, což jsem si chtěl zahrát primárně, no a pak jsem se k tomu už 

nevrátil. Neměl jsem na to navíc moc čas. 

V: Dobrá, díky. A teď se dostáváme ke knížkám. Myslíš, že tě ta znalost knižní předlohy nějak 

ovlivnila ve hře? 

I: Já bych řekl, že mi znalost knížek moc pomohla, zvlášť u tý jedničky. Jak jsem říkal, viděl 

jsem ten trailer a zjistil jsem, že je to podle knížek, který jsem si hned sehnal a začal číst. Na 

těch stránkách zaklínače jsem našel jako pár tracků z originálního ofiko soundtracku a pouštěl 

jsem si je u toho, jak jsem četl ty knížky, a to se mi tim pádem trochu slilo, když jsem pak slyšel 

ten soudtrack v tý hře, byla to stejná atmosféra jako při čtení knih. Spoustu věcí mi to dalo. 

Navíc jsem k tomu koukal na různý artworky a tak, to mi hodně...nebo já bych řekl, že mám 

sám o sobě velkou představivost a na knížkách se mi líbí to, že si mraky věcí můžu představit 

sám, ale ta hra mi zase pomohla v tom si udělat dobrou představu, která se mi fakt líbí, o tom 

světě, jak celkově vypadá, jak to do sebe zapadá. Jaký tam jsou zbroje, stavby, a tak, což tak 
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jsem si to nějak představoval už z těch artworků. Tím pádem, když jsem pak začal hrát tu hru, 

hezky mi to zapadalo. Přišlo mi to přesně takový, jako ty knížky, včetně atmosféry. 

V: Aha, takže se to nesetkalo s tim, že bys měl jinou představu z knížek a očekávání se 

nevyplnila? 

I: Ne, přesně mi to sedělo. V Z3 jsou věci, byť maličkosti, který se mi nelíbí a nesedí mi k 

představě z knížek, no. 

V: Jaký třeba? 

I: No, právě...moc mě teď nenapadá příklad, ale...co se mi moc nelíbí, je to, že z Geralta udělali 

takovýho...že je hrozně nad věcí, často hází různý fóry a je takovej o dost hezčí, než by měl 

bejt. V knížkách takovej hezoun rozhodně není. Měl by vypadat trochu drsněji. Asi 

marketingovej tah. 

V: (smích) Takže podezíráš vývojáře, že chtěj timhle nalákat co nejvíc hráčů? 

I: No, nevim, snažili se ho prostě udělat populárnějšího, nebo nevim. Jako já to chápu a líbí se 

mi, když je v rámci toho příběhu najednou nějakej vtípek a sami vývojáři si udělaj srandu z tý 

hry, ale podle mě to pak zas narušuje tu imerzi, no. Jak v čem. Všeho s mírou. Nesmí bejt ty 

vtípky moc nucený. To tu hru pak dělá takovou...prostě fiktivní hru. Je to hezký, zasměješ se 

tomu, ale nesedí mi to pak k tý postavě, kterou znám z knížek, klesá ta autenticita, kterou na 

tom mám fakt rád. 

V: Ok, děkuju. Teď tu mám otázku, kterou už jsme taky maličko nakousli. Jaká byla tvá herní 

strategie? 

I: No, jasný, šel jsem strašně po příběhu. Poprvý, teda. Podruhý mě dost nadchla hra a její 

ovládání samotný. Jinak hlavní dějovou linii oproti side questům hodnotím tak, že ta hlavní 

linie mi připadá trochu slabá...ty vedlejšáky se mi kolikrát zdají monem líp napsaný. Možná to 

je tim, že je to jen malá část a ten člověk si na tom mohl víc vyblbnout než na tý dějový linii, 

ale spousta těch questů mi prostě přijde lepší než ten hlavní, no. Nevim, čim to je.  

V: Takže ti přijde hra přijde imerzivnější hlavně díky side questům?  

I: No...asi jo. Já byl trochu zklamanej, že se ta hlavní dějivá linie s knihama tolik neslučuje. 

Asi. Nevím. 
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V: Nebo jinak, kdybys tu teď měl člověka, kterej se Z3 teprve chystá hrát a ptá se tě na strategii, 

co bys mu poradil? Doporučil, ať se drží sidequestů, protože jsou propracovanější? 

I: Ne, rozhodně ne. Nejdřív bych mu řekl, ať si přečte knížky, seznámí se s tim typickym 

zaklínačskym světem, ať z toho má imerzivitu větší. Kdyby už měl knihy přečtený a věděl, 

tak...nebo jako já si myslim, že bych stejně doporučil svou taktiku. Ať jde první dokončit hlavní 

příběh a až podruhý side questy. Aby si je víc užil a byl klidnější. Mně přijde, že mám nejradši 

věci popořádku, nejdřív bych rozhodně být nim dokončil ten příběh. V podstatě můžeš ale dělat 

obojí najednou, takže to je jedno. 

V: Jasně, ale tobě to takhle vyhovovalo. 

I: Jo, přesně. Mně to takhle nejvíc pomohlo se do hry ponořit. 

V: Ok, super. A co herní svět, zdá se ti přehlednej? Jak se ti do něj dostávalo? 

I: Jo, mám rád ten systém voleb. Myslim, že je to vcelku svobodnej výběr, jen málokdy jsem si 

připadal tlačenej do něčeho, co jsem nechtěl, což mi imerzi zase maličko pokazilo. Někdy se to 

u důležiejch rozhodnutí prostě stávalo. Hlavně v těch stěžejních, kdy víš, že třeba ani jedna 

možnost není dobrá a každá vede k nějakýmu špatnýmu konci, kdy si člověk ani jednu vybrat 

nechce, nebo by to udělal úplně jinak, třeba od toho odešel. Někdy to člověka omezovalo, ale 

jinak si myslim, že to slouží dobře tomu příběhu samotnýmu. 

V: Myslíš, že by to šlo udělat nějak jinak? Aby se tohoto vývojáři vyvarovali?  

I: Já bych to nakonec asi neměnil. Je to uživatelsky dost vstřícný, slouží to dobře tomu příběhu 

a zpracovali to dobře, realisticky často. Nikdy jsem si tu hru nevracel, nekoukal na to, jak to 

dělaj youtubeři (dopředu) a šel se svou intuicí, už jsem to tak pokaždý nechal. To mi přidje jako 

nejimerzivnější způsob hraní pro mě...prostě to nechat realisticky plout. Je to udělaný přesně 

akorát, stejně jako třeba otevřenost toho světa. Vlastně to sedí, nikdy se všem nezavděčíš. 

Nemám rád ten hype nad tím, aby byl čím dál větší a otevřenější svět, víc možností, voleb. 

Kolikrát to může být ve výsledku horší, může to působit pro hráče dokonce míň reálně, že jo. 

Takhle se nad tim vývojáři vyblbnou i příběhově. Jak říká Bilbo v Pánovi prstenů...že se cejtí 

jako, já už nevim, jak to je...no, prostě jako nějakej kus másla namazaný na ještě větší kus 

chleba nebo tak nějak (smích). 

V: (smích) To mi klidně můžeš taky říct, jaký jiný fantasy máš rád. 
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I: No, úplně nejoblíbenější z knížek i z her je Zaklínač. Jinak právě hodně rád mám sérii Meč 

pravdy. Vyrostl jsem na Letopisech Narnie, Pánovi prstenů a Hobbitovi. Pak Harry Potter, 

Eragona a tak. Teď jsem začal číst Hraničářova učně, což je taková knížka pro děti, ale moc 

dobrá. Trochu mi vadí, nebo takhle...tohle se mi na Zaklínačovi líbí, že je takovej hodně 

originální. Ve spoustě fantasy je to takový, že hlavní hrdina je prostě někdo důležitej v tom 

danym světě, ale vlastně Geralt je úplně obyčejnej, není nijak zvláštní ani mezi jinejma 

zaklínačema. Jako je dobrej, ale nevyčnívá ve svym oboru a často prostě v hodně soubojích, 

třeba v Poslednim přání, že jo, tak je smrtelně raněnej a musí se pak hrozně dlouho léčit. To mi 

přijde moc dobrý, je to uvěřitelnější, člověk se s tim dokáže víc ztotožnit. Když jsem ve 14 

letech četl Eragona, tak jako mě to hrozně bavilo samozřejmě, ale když jsem ho četl znova po 

desíti letech, tak už jsem si říkal: Sakra, to je hned vidět, že to taky napsal ten kluk v patnácti, 

už potřebuju trochu dospělejší přístup. Je to pořád fantasy, já vím, ale právě díky tomu se mi 

Zaklínač líbí. Není to navíc taková ta rychlokvaška, třeba toho Hraničářova učně jedu strašně 

rychle, mám za dva týdny přečtenejch pět dílů. Je vidět, že je to pro mladší lidi.  

V: Takže podle tohohle mustru se podle tebe pozná dobrý fantasy? 

I: Jo. Zaklínač je pro mě fakt výjimečnej, nikdy jsem se nesetkal s jinym fantasy, který by 

kombinovalo takhle tu historii, realističnost, uvěřitelnost a fantazijní svět. Něčím mi to 

připomíná Hru o trůny, ač to v žádným případě nechci porovnávat, protože mám radši seriál, 

knihy mě nebaví vůbec. 

V: A jak to máš u Zaklínače? Baví tě víc hry, nebo knížky? 

I: Asi bych to úplně nesrovnával, ale když bych musel, asi bych řekl knížky. 

V: Dobře. Jak na tebe obecně působí ten "lore" hry? Hodně jsi o tom teď mluvil, to specifikum 

originálního zaklínačskýho světa. Spíš se, prosím, soustřeď na jeho provedení v Z3, ale můžeš 

přirovnat i ke knihám, jestli to bude třeba. 

I: Mně se často nelíbila přehnanost jinejch fantasy. Když se koukneš třeba na Warcraft, kolikrát 

to jsou strašně přehnaný a veliký meče, všechno takový majestátní. I proto se mi líbí Zaklínač, 

oni se tvůrci inspirovali reálnou zbrojí, všechno vypadá hodně reálně, uvěřitelně...ta zbroj fakt 

existovala, stejně jako hrady. Je to celý realistický, a ještě k tomu slovanský, specifický. Hodně 

mi to pomohlo k lepší imerzi, lepšímu ponoření se do hry. Hodně rád třeba jezdím na hrady, je 

to můj koníček. Často v jinejch fantasy jsou takový jako nějaký obrovský, vypadá to, jakože, 

hodně epicky. V zaklínači je tohle právě mnohem víc realistický. Asi obecně, ta realističnost. 
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Je to skvělý. Pak taky to, co jsem taky už nakous, líbí se mi, že hlavní hrdina není nějakej 

vyvolenej. Ciri jako je, ta má zachránit svět, je to tam pořád, to je stejný, ale mně se líbí prostě 

jen ten obyčejnej zaklínač Geralt. Neni k ničemu určenej, neni žádnej vyvolenej. Navíc ten svět 

je docela přehlednej, jen co se politiky týče, docela se ztrácim. 

V: A narušuje ti to herní zážitek? 

I: Ale to zas ne. Některý události mě zaujmou, jiný ne. Spíš ta mapa, jak se pořád mění. 

Nesleduju už ani to jakýho krále kdo zabil mimo hru, mimo mou postavu...když o tom mluví 

ostatní postavy. Moc to neregistruju. Kamarád mi doporučil, že nejen ve hře, ale i u knížek je 

mapa důležitá, je dobrý si ji ke čtení vzít a pak se člověk snadno zorientuje. Ale já na to moc 

nejsem, mně baví a zajímají spíš individuální osudu postav, ne osud světa. To mi nepřijde tak 

imerzivní. Ponořim se do hry spíš skrze tu uvěřitelnost příběhů ostatních postav. 

V: Dokázal bys herní zážitek ze Z3 porovnat teď s těmi z jiných RPG her? 

I: No, já zas tak moc nehraju. Ale myslim si, že ten Zaklínač to dělá dobře v tom, že se stále 

drží těch starejch dobrejch her. Jak byly dřív, o tom to bylo. Ty novější hry to teď dělají podle 

novejch trendů, hlavně jinak. Zaklínač je takovej tradiční, dost se vrací k tomu, jakej byl před 

10 lety, drží si svou atmosféru a je to uvěřitelný. 

V: Myslíš, že v tobě hra svym prostorovym zpracováním dokázala navodit prožitek reálnýho 

světa? Taky jsme to tu maličko nakousli. 

I: Jo, myslim, že rozhodně. Je to dobře zpracovaný zvlášť ve městech. Co se přírody týče, dost 

se mi líbí atmosféra a zpracování Skellige, to zvládli dobře. Ale jinak, třeba Velen...nevim. 

Nebo okolí Novigradu je hodně dobrý. Lesy, všechno. Ale les ve Velenu se mi moc nelíbí. Jak 

jsem sám z vesnice kousek od Brd, tak má přírodu hodně rád znám ji. Příroda v Zaklínači 

je...prostě počítačová hra. Myslím, že ej to aspekt, kterej v počítačovejch hrách ještě nedokázali 

pořádně dotáhnout, naladit. Ale teď se mi líbí, jak bude Kingdom Come, to se mi hodně líbí, to 

už má našlápnuto, to je dost věrný oproti tomu, jak to vypadá v reálu u nás. Myslím, že tohle je 

dost důležitý v těch hrách v hodně věcech. Aby vývojáři věděli, jak něco přesně vypadá, a právě 

v tom Zaklínači je podle mě dobrý, že vývojáři jsou Poláci, kteří znají tu kulturu a všechno 

vypadá víceméně tak, jak by mělo. Hlavně třeba ty hrady. U toho Kingdom Come je to 

super...když vývojáři ví, jak to udělat, strašně moc to pomůže tý imerzi, je pak větší. Když z 

toho cítíš to, že se nad tím zamýšleli, neodflákli to. Pak ani nepřemýšlíš nad tím, že je to tolik 

fiktivní a užiješ si to. 
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V: Ok, rozumím. Když jsi zmiňoval Velen jako záponej příklad, co ti na něm přijde horší, než 

na ostatních místech? 

I: No, třeba, no, já ty lesy znám, jinde na místech v Zaklínači je to lepší. Tenhle je odfláklejší. 

Je tam ku příkladu míň podrostu u stromů, je to takový nerealistický. Takovej les naživo 

nenajdeš. Já se ale vývojářům nedivím, ten svět je tak obří, nejde to na tak velký mapě všechno 

udělat perfektní. I tak jsem se do hry dokázal ponořit dobře. Je tam spoustu míst, který mi přišly 

kouzelný. Třeba takovej ostrov na jezeře. 

V: Na to jsem se právě chtěla zeptat. Jestli máš nějaký vyloženě oblíbený místo, ke kterýmu si 

vybavíš konkrétní vzpomínku. 

I: Hodně se mi líbí to Skellige, který je plný nádhernejch míst. Rozhodně první screenshoty 

byly odtamtud a myslím, že si na něm hodně nechali záležet. Jinak mám na Zaklínači mnohem 

radši tu slovanskou kulturu, ale tuhle severskou mám obecně taky hodně rád a zrovna se jim 

úžasně povedla. Je to dobře udělaný, ostatně jako spousta míst. Třeba různý místa, kde se musí 

šplhat na různý vyvýšeniny, hrady, kopce...Vím, že tam někde bylo Místo moci, odkud se 

člověk mohl jakoby svézt dolů po skále, to mi přišlo docela hustý. I jiný místa, třeba ty jejich 

majáky. Hodně se mi líbil taky ten Spikeroog, ale to hlavně kvůli tomu questu s tim jarlem 

odtamtud. Taky ta hudba se mi tam moc líbí, soundtrack prostě. 

V: Super, plynule jsme přešli k další otázce. (smích) Co hudba - soundtrack, dabing, šumy, 

celkový ozvučení hry. Myslíš, že přispěl k silnějšímu prožitku imerze? 

I: No rozhodně. Já ho mám moc rád. Moc se mi líbí, že CDPR RED přizval k soundtracku 

Percivaly. A to k mojí imerzi pomohlo, protože oni hrajou jakoby slovanskou hudbu, což 

ovlivnilo celou samotnou hru, přispělo to k autentičnosti. Já je poslouchám i samotný, takže to 

se mi strašně líbilo, když jsem je slyšel ve hře. Ale tady si myslim, že Z3 to udělal hůř než Z1. 

Tam se mi soundtrack líbí víc a celá atmosféra ze hry se mi díky němu zdá lepší. Ten první díl 

používá jednodušší nástroje, má tam míň nástrojů, ale mně to přijde dostačující. V 

jednoduchosti je prostě krása. Tím nechci říct, že se mi soundtrack ze Z3 nelíbí, jen se mi ten 

ze Z1 líbí víc, je to imerzivnější tam. Jinak co se dabingu týče, hrál jsem to anglicky. Mám 

hodně rád českej dabing ze Z1, ale bohužel v Z3 ta jeho možnost není. Mně by to mnohem víc 

pomohlo u tý imerze. Přesně to, že je to hra ovlivněná slovanskou kulturou, sedí tam víc ten 

českej nebo poleskej jazyk a kdyby to bylo prostě česky...nebo jinak, ta angličtina tu imerzi 

trochu ruší. Tím nechci říct, že je v tom špatná, jen to není tak plynulý. Ten dabing anglickej je 

vlastně kvalitou asi i lepší, ale co se týče toho ponoření se do hry, tak to je prostě ztížený. Třeba 
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trpaslíci jsou strašně dobrý v českym provedení, hned je to autentičtější celý. K tomu sound 

designu...myslim, že byl skvělej při strašidelnejch momentech, kdy tam něco vrzalo, bylo tam 

slyšet rozbíjení nějakejch těch skleniček, nebo co to bylo...to bylo super, přesný a uvěřitelný. 

V: Děkuju za vyčerpávající odpověď. Teď se zeptám obecněji. Dokážeš mi teď popsat nějakej 

emočně dost silnej zážitek ze hry? 

I: Rozhodně setkání s Ciri, to mi přišlo hodně dobrý. Hodně radostnej zážitek. Mám moc rád 

taky quest s Krvavym baronem, konkrétně to, jak musí pohřbívat to dítě. Nakonec si ducha 

dítěte spřátelil, to bylo dost silný. To, jak celou situaci prožíval, jak to pro něj jako osobnost 

bylo těžký. To byl hodně silnej zážitek. Pak se mi hodně líbily ty čarodějnice z Blat. Ty mi 

přišly dost strašidelný. To je, myslim, další taková věc, která je v Zaklínači výjimečná a 

originální. Ty strašidelný prvky. Jdeš do opuštěnýho domu třeba v dlcéčkách...je to fakt 

doopravdy strašidelný. Nebo když jdeš do tý právě věže s těma krysama, to mi přišlo hodně 

dobrý. Já si myslim, že většina fantasy tohle nedělá. Tím, že hraješ za nějaký vyvolenýho, třeba 

ve Skyrimu, kterej dokáže zabít draka holejma rukama, takže se nemusíš bát. Jenže v Zaklínači 

je to jinak, tam ti jde o život, musíš se bát. Jde tam o i ty levely, nevíš, jak to bude, nevíš, jak 

to skončí a jestli protivníka porazíš. Líbí se mi hodně i ten design příšer, třeba polednic. Nebo 

když jde Geralt s tim...no v Novigradu, kde tam straší. Tam jsem se fakt bál, když na něj vybafne 

ta...já nevim, co to je teď, ale bylo to hrozný. Pro mě je nejimerzivnější pocit ta dramatičnost, 

neorientuju se na radostný nebo vtipný okamžiky, nejvíc ve hře jsem ponořenej v momentu, 

když mě ta hra dokáže vyděsit. 

V: Měl jsi někdy moment, kdy ses do hry dokázal natolik ponořit, že jsi vnímat přestat dění 

okolo? 

I: Jo, řekl bych, že jo. Prostě obecně, když jsem hrál tu hru...ale já tady tohle...no, když vim, že 

nikam nemusim, nebo takhle, normálně moc nesleduju čas. U tý hry na to o to víc zapomenu, 

to se daří takřka hned, si myslim. Vim, že u jednoho questu jsem si uvědomil prostě, že už to 

znám z předešlýho hraní i z let's playe a začalo mě to nudit, když tu najednou jsem narazil na 

jednu z možností, která to celý změnila a ten celej nudnej quest se proměnil ve strašně zajímavej 

a jinej a v tu ránu jsem si uvědomil, jak je ta hra dobrá, jak je ten děj navrženej vážně skvěle 

nepředvídatelně a znovu mě to strašně chytlo a nevěděl jsem, kolik je hodin a tak. To se mi 

stávalo při druhym hraní celkem často, tyhle příběhový zvraty. 

V: A tempo vtažení? Bylo pořád stejný? Nebo takhle často eskalovalo? 
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I: Při prvním hraní relativně stejný, dost jsem byl napnutej z toho příběhu. Při druhym dost 

skákalo, ale pořád mě to dost drželo. Ponořenej jsem byl hodně v obou případech, jako, ale to 

tempo se asi měnilo. 

V: Kdy ses do hry poprvé úplně ponořil, už ze začátku? 

I: Jo, hned v tom prologu, je to to samý jak v knížkách. Když Geralt jde dolů k maličký Ciri, 

která trénuje, a řekne jí, aby seskočila saltem a sundala si pásku. To přesně samý bylo v knihách! 

Skvělý, hned mě to chytlo. (smích) 

V: (smích) Stalo se ti někdy, že tě to chytlo natolik, že jsi odložil nějakou jinou aktivitu jen 

proto, abys mohl hrát a ponořit se do světa hry? 

I: Jo, docela často. Já jsem poslední rok vejšky hodně flákal a místo toho hrál právě Zaklínače. 

(smích) 

V: Co myslíš, že je kromě hry samotný taky důležitá esence pro navození imerze? 

I: No rozhodně čas. Dobrý rozpoložení. Myslim čistě toho času. Jako člověk si na to musí udělat 

čas, ale když má jiný, fakt důležitý priority, třeba fakt plnej úvazek v práci, tak už to ponoření 

musí narušit. Není to takový, jako když máš prázdniny a můžeš hrát. Když je čas, člověk dokáže 

u hry vydržet fakt dlouho a nerušeně se ponoří. 

V: Rozumím. Kolik hodin max to třeba bylo? 

I: No, klidně celej den, od rána až do večera, když byl ten čas. S přestávkou nějakou na oběd a 

tak. Jinak jsem hrál celej den. Hledal jsem třeba tu zbroj, bylo to pro mě fakt důležitý, a tak 

jsem si na to ten čas rozvrhl a našel. 

V: Dokážeš si vzpomenout, jak dlouho u tebe ten prožitek imerze celkově trval? Jestli nějak 

dokážeš charakterizovat, jak dlouho si v tý hře byl ponořenej i s přemýšlenim před hrou, po ní, 

jak ses na ni tešil, jak si po hraní hodnotil ten danej výkon ve hře...i to je totiž imerze, jen 

sekundární. Když o tý hře přemýšlíš. 

I: Jo, to jsem měl, před hrou jsem si v hlavě pokaždý sesumíroval, kam chci jít, jaký monstrum 

třeba musim zabít. Pak jsem byl ve hře ponořenej během hraní, kolikrát i během tý obědový 

pauzy, a pak samozřejmě prožitek dozníval. Když jsem měl jednou období, když jsem hru hrál 

s malinkejma přestávkama celej týden vkuse, trvala u mě ta imerze vlastně nepřerušovaně. I 

když jsem nehrál přímo, nad hrou jsem pořád přemýšlel a byl vlastně v jiný realitě tý hry. 

(smích) 



108 
 

V: Dokázala ti hra někdy vyloženě narušit prožitek imerze? Vím, že jsme to už probírali, jen 

myslím z hlediska toho tempa...jestli tě v nějaké části hra přestávala bavit, chtěl jsi třeba i 

skončit... 

I: Ne, to jsem neměl. Jen v těch side questech, ale ty většinou pak vygradovaly, jak jsem 

popisoval předtim. A taky v těch linkách, kdy hraješ za Ciri, to bylo jiný a nuceně mě to vytrhlo 

z příběhu, kterej jsem sledoval s tim Geraltem, to se mi nelíbilo. Nemám to rád ani u knížek 

obecně, když skončí kapitola clifhangerem a začneš myšlenkama někoho jinýho nebo orientací 

na jinou postavou...pak tě zase začně bavit pohled tý druhý postavy, zase to skončí a jsi 

zpátky...a furt dokola. Není to pořádný, je to zdlouhavý a nepříjemný, nemůžeš se do toho 

ponořit. 

V: Jasný, tohle přesně chápu. Asi proto nemáš rád Hru o trůny, viď? 

I: Přesně. 

V: A dokáže ti něco u her obecně narušit ponoření se do hry? 

I: Asi nerealističnost. Líbí se mi třeba, že u zaklínače je fakt dost videjí. Třeba jeden kluk na 

youtube dělá videa o realističnosti pravejch hradů a zbroje versus těch ve hrách, taky taktiky 

boje, čehokoliv. To si myslim, že hráčům může hodně pomoct. Když se na to video podívá, pak 

hned ví, že to, co mu vývojáři předkládaj, je reálný a může se ještě víc ponořit. Je to ještě 

reálnější, ubývá na fiktivnosti. Některý hry to nemaj. Hodně her. 

V: Tobě to k vyšší imerzivitě teda pomohlo? 

I: Jo, rozhodně. 

V: A co hráčská komunita obecně? Tyhle videa, let's playe, komentáře, facebooková skupina, 

o kterejch si mluvil, je to pro tebe taky důležitý? 

I: Na jednu stranu se mi to hrozně líbí, na druhou stranu mě to občas hrozně vytáčí. Už jsem to 

tak měl od Z1, byl jsem hned hardcore fanda a chtěl jsem přesvědčit všechny, i různý svoje 

kámoše, který měli třeba rádi taky fantasy, aby si přečetli knížky nebo alespoň zahráli hry. Ale 

občas to nešlo a mně přijde, že i když to byli fanoušci fantasy, asi si k tomu museli dojít sami, 

na donucení je to tolik nebaví, nevím. Lidi kolikrát nevěřili, že je to opravdu tak dobrý. Znám 

lidi, co hráli hry a moc je baví, přitom nečetli knížky i přes to, že jim ta komunita říká, že to 

fakt stojí za to. Nevim, je to takový divný, to mi vadí. Navíc mi trochu vadí, že je to teď s tou 

Z3 takový vyhrocený a najednou populární. Já se tu 10 let snažim všechny přesvědčit o tom, 
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jak skvělý to je a jak to stojí za přečtení, a oni mě neposlouchaj a najednou je po vydání hry 

každej druhej fanoušek, pf. Ale zas jsem rád, že se o tom mám s kym bavit, víc lidí to zná... 

Navíc chodim do Gwent klubu, jestli víš, co to je... 

V: Nevím, povídej! Já ty karty mám taky doma, ale o žádném klubu jsem neslyšela. 

I: No, tak to ti o něm rád povím. Vlastně minulej rok v létě tady v Praze se uspořádal 

celorepublikovej turnaj v Gwentu a z toho ty organizátoři a fanoušci si řekli, že to bylo fakt 

dobrý a všem se to líbilo, bylo tu hodně lidí a bylo super mít tu ostatní, s kym se dá bavit se o 

Zaklínači. Shodli se na tom, že se to zavede na týdenní srazy. Navíc je ta komunita celkem 

aktivní, letos na jaře byl dokonce zaklínačskej fest Blavikon, v Táboře. O tom ti pak kdyžtak 

napíšu, to je asi na dýl. (smích) Ta komunita se mi zdá živější než ty ostatní, co znám. Jiný 

fandomy a tak. 

V: Proč myslíš, že je Zaklínač najednou tak oblíbenej? 

I: No já si myslim, že je to tak realistickej, hodně lidí se v tom příběhu najde. Není to o tom 

vyvolenym, jak jsem říkal. Má lidem co nabídnout. Je to hodně o vztazích, volbách, jako v 

životě. Je to navíc takový dospělejší, než jiný RPG a fantasy. Najde se v tom víc věkovejch 

kategorií. Na jednu stranu nechápu, proč je právě Z3 tak oblíbená hra, ale myslim, že lidi často 

potřebujou čas. Pak získaj motivaci přečíst si knihy a zjistit o tom víc. Hra je asi lehčí než knihy.  

Měl jsem to tak i s Harry Potterem, kterýho mi dala teta, která je knihovnice a věděla o tom, 

jak je ta kniha dobrá, už tehdá. Ve třídě jsem o tom mluvil, nikdo to neznal, číst nechtěl...pak 

přišel film a bylo. A tak to asi bude i s tim Zaklínačem. Udělal se hype kolem Z3, lidi začali 

hrát předešlý díly, číst k němu knížky...nebo celkově až po těch hrách, znám málo lidí, co první 

četli knížky. Lidi asi napoprvý potřebujou nějakou stravitelnější formu. Vizuálno. Není to tím, 

že by hra Z3 udělala něco jinak, i když to udělala všechno úžasně a je to jedna z nejlepších her 

na světě, ale...ten svět samotnej byl jako dobrej už předtím, spíš jen přitáhla lidi tim, jak je 

dotažená do konce, líp zpracovaná forma, líp vypadá, stála víc peněz.  

V: Rozumím, díky. Teď mám na konec pro tebe asi hodně stěžejní otázku, a to jestli bys řekl, 

že tě Zaklínač nějak ovlivnil?  

I: Asi jo, hodně bych řekl. To je dost na dlouho. Dokonce i mý plány do budoucna dost ovlivnil. 

To ti pak rozepíšu na facebooku. 

V: Na závěr jedna vtipná; zahrál by sis hru, jak se o tom teď bavíme? 
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I: Haha, asi ani ne. Mě teď spíš baví se o ní s lidma bavit, probírat ji, komentovat. Nepotřebuji 

ji přímo hrát. 

V: Moc děkuju za rozhovor! 

I: Já taky, bylo moc příjemný o tom takhle dlouze mluvit, to já obvykle o ničem jinym, než o 

Zaklínači takhle dlouho mluvit nedokážu. (smích) 

V: Tak to mi bylo ctí! (smích) 

I: I mně. (smích) 
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Kristián 

V: PO představení výzkumu a dotazníku se můžeme se přesunout k samotnému rozhovoru. Co 

tě inspirovalo, abys Z3 začal hrát? 

I: Jo, já jsem popravdě hodně dlouho zvažoval, jestli se do toho vůbec mám pustit, jelikož jak 

jsem říkal, s pc hrami jsem dost přestal. Kamarád si ji koupil přes Steam, takže jsem se nedal, 

a nakonec letos o prázdninách jsem si k tomu sednul a zahrál jsem si ji. Jsem prostě neodolal, 

když mi to kamarád nabídnul (smích). 

V: Jo, takže až letos (2017) jsi ji hrál? 

I: Jo, jo, docela dlouho po vydání. 

V: A měl jsi nějaký očekávání před tím, než jsi s hraním začal? 

I: Já byl hodně zvědavý, jak to dopadne. Nějakou dobu jsem sledoval let's playe, abych aspoň 

jako měl nějakou základní představu o tom, jak to vypadá, takže, myslím, že nějaké základní 

povědomí o tom, jak ta hra vypadá, jsem měl. A co se týče očekávání, četl jsem recenze, bavil 

jsem se s lidmi, viděl jsem ta velká hodnocení, které to všude má, takže jsem si říkal, že se to 

pravděpodobně v rámci toho příběhu, v rámci toho světa, začalo vracet právě k těm starším 

RPGčkům, která byla prostě dlouhá, měla dlouhý příběh, spoustu vedlejších questů na doplnění 

toho settingu a tak dále. Řekl bych, že ta očekáváná byla opravdu velká, říkal jsem si, že by to 

opravdu mohlo být nejlepší RPGčko současnosti.  

V: Mhm, k tomu mě napadá, že od doby vzniku Z3 bylo natočeno už spousta let's playů - 

všechny možnosti questů, všechny konce... Koukal ses na ně takhle celkově a až pak začal hrát, 

nebo jsi koukal na nějaké upoutávky...něco, co ti moc neporadilo ve tvém hraní? 

I: Já jsem to viděl až někdy...až někdy do části, kdy se hráč setká ve Velenu s Krvavým 

baronem, no, až do téhle části to mám nakoukáno. 

V: Aha, tak to ti to až tak moc neprozradilo, viď? (smích) Cítil ses let's playem nějak ovlivněn 

při hraní své hry? 

I: (smích) Ne, to ne. Ale ten let's player hrál, jako, poměrně, jako, úplně všechno. Všechny 

otazníky, všechny vykřičníky, na které narazil. Takže to podal docela komplexně. 

V: Vyhovoval ti ten způsob, kterým on to hrál? Šel jsi na to potom stejně? 

I: Jo, jo, určitě. Protože on, jednak k tomu přistupoval tak, že se z toho snažil vytěžit maximum, 

jo, že opravdu dělal každý vedlejší quest, každý otazník, a tadytyhlety věci, což podle mě určitě 
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má cenu v rámci těhle her. Celkově to dotváří tu atmosféru toho světa a prostě tak. Asi i kdybych 

to neviděl, rozhodl bych se na to jít stejně. 

V: Jasně, takže si myslíš, že je to nejlepší způsob, jak tě hra vtáhne?  

I: Ano, přesně tak. Využít její celkový potenciál, všechnu šťávu, být v tom ještě ponořenější 

z hlediska orientace v příběhu a prostě tak. 

V: Super. Prozradíš mi jen tak pro zajímavost toho let's playera? 

I: Eeeh, to byl...Agraelus, myslím? 

V: Jo, jasný, toho znám. 

I: Jo, tak super! 

V: Zpět k tématu. Tímhle způsobem jsi tedy hru dokončil až do konce?  

I: Ano, musel jsem mít všechno odfajfkováno.  

V: Dohrál jsi ji jeden dech, nebo ses vracel čas od času, s pauzami? 

I: Dokončil jsem hru na jeden dech během těch prázdnin. Měl jsem asi 14 dní volna, takže jsem 

si prostě potřeboval odpočinout. Takže jsem si k tomu sednul a začal hrát, každý den, no. 

V: Téda, a tos vážně stihl během 14 dní? 

I: No, tak přibližně. Já jsem během nějakejch těch 14 dnů dohrál tu základní hru, ta mě lapila 

rychle sama o sebě, pak jsem si zahrál to Srdce z kamene, které je můj oblíbený datadisk a které 

jsem dohrál...poměrně rychle. A teď nejčerstvěji v paměti mám to Víno a krev, které jsem 

dohrál během Vánoc. 

V: Ok. Myslíš tedy, že tě hra chytla rychle? Vydržela imerze celých 14 dní v kuse? (smích) 

I: Jo, to nepochybně, to určitě. Byl jsem do toho fakt ponořenej.  

V: A to tempo vtažení bys popsal jako rychlý? Myslím tím, jestli tě to okamžitě chytlo už během 

těch let's playů, nebo jakmile jsi zapnul hru...nebo třeba až později, během hry... 

I: To si pamatuju naprosto přesně. Bylo to v momentě, kdy jsem hru zapnul. Nějakým způsobem 

jsem se do toho dostal po prvním kliku. Bylo to naprosto nesrovnatelné se zážitkem z let's playů. 

U těch to bylo...jako...jako když se člověk dívá třeba na seriál, jak film. Říkal jsem si, že je to 

dobře udělané, ale emotivně jsem to neprožíval. Kdežto ve hře, už během toho, jakoby, 
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tutoriálu...já mám prostě pocit, že jsem člověk, který, tím, že hraju i larpy a tak prostě, se do 

toho světa umím poměrně rychle vžít. Ještě kor když má člověk o tom světě nějaký základní 

přehled, má o něm něco načteno a tak podobně, tak ho to dokáže chytnou poměrně rychle. 

Takže během, um, nějaké té první půl hodinky, si myslím, že už jsem byl úplně v tom. 

V: (smích) Ok. Teď jsi mi krásně nahrál na další otázku, která právě ohledně knih je. Jak 

zmiňuješ to, že už jsi to z knih znal a četl si je, myslíš, že znalost knižní předlohy ovlivnila tvoje 

ponoření se do hry? 

I: Určitě, neskutečně hodně. Ehm, ta knižní předloha je...je to moje určitě nejoblíbenější 

románová řada. Já mám, co se týče příběhu, hrozně rád Tolkiena, a to, ehm, jako klasickou 

literaturu, a takovéhle věci. Ale Zaklínač mě baví asi nejvíce ze všeho. Baví mě z toho důvodu 

hlavně, že ty charaktery jsou pro mě jako hrozně osobní, těch postav. Obzvlášť jako Geralta, 

který je hlavním aktérem celého toho děje a, ehm, prostě já jsem, byly chvíle, kdy jsem měl 

opravdu ten pocit, kdy Geralt stojí před nějakým rozhodnutím, a má tam možnost áčko, béčko, 

céčko...a já si říkám, já bych se rozhodnul pro céčko, a o deset stránek později začne Geralt 

dělat céčko. (smích) 

V: (smích) 

I: No, a tenhle pocit jsem měl během celé této série. Takže ta imerze byla hodně intenzivní, 

protože ta hra tenhle pocit posunula úplně na nový level. 

V: Myslíš, že se to dá nazvat třeba "ztotožnením se"? Že ses v tom našel? 

I: Jo, jo, přesně skrze to mám tu imerzi u Zaklínače. Co se mi jako, hrozně, hrozně líbí, je že, 

ono, občas, když se dělají počítačové hry z takových, nebo, knih a filmů, jako jsou třeba Hvězdé 

války, tak se mnohdy fakta a ty informace, která nám jsou ve hře předkládána, tak se dost často 

odlišují od nějakého základního kánonu, pokud to tedy nějaký ten základní kánon má, jo. A to 

mě právě, teda, jemu, tomu Zaklínači, dost přispívá. To, že se tomu kánonu nevyhýbá, že si 

myslím, že jsem nenarazil snad na nic, co by se nějakým nápadem odchylovalo od knih, kde by 

si něco něčemu odporovalo... Pokud by tomu tak bylo, tomu ta hra byla schopna podat logické 

vysvětlení a náležitě to reflektovat. Takže i taková ta kontinuita s těmi knihami dost přispívá k 

mé imerzi. Vlastně ty hry s těmi knihami vytváří koherentní celek.  

V: Takže tě zpracování hry nezklamalo a naplnilo to tvá vysoká očekávání, která jsi zmiňoval 

předtím, chápu to správně? 
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I: Ano, určitě ano. Je to jedna z nejlepších her, které jsem kry hrál, je v podstatě na stejné úrovni 

jako ty staré Z1 a Z2 a tak podobně, ale vzhledem k tomu, jaká jsem od toho měl ta velká 

očekávání, tak jsou věci, které jsem na tom prostě musel kritizovat a které mě na tom nehorázně 

štvou. 

V: Jasně. To je například? 

I: Ten levelový systém. Jo, že na něco narazíš, v rámci té hry, nevím, třeba v lokaci, což je quest 

pro 20 a ty jsi 10, to nešlo udělat. A když už, nezískal jsi víc zkušeností. Ty levely byly prostě 

hrozně svazující. A potom třeba, když se do té hry ponoříš a děláš všechno, ehm, prostě, na co 

narazíš, tak se za poměrně chvilku naexpíš a ta hlavní příběhová linie je pro tebe jako levelově 

šedá, takže za to nedostáváš takové zkušenosti, které dostat máš, a za quest, za který máš dostat 

200 zkušeností dostaneš 20, což je někdy dost frustrující. Bylo to hodně nevyrovnané. 

V: Rozumím, píšu si. 

I: Já myslím, že ten levelový systém byl způsob vývojářů nasměrovat hráče, ať hraje tady tímhle 

stylem, a hraje opravdu vše tak, jak má. V tu danou chvíli hrát jen questy, které má zpřístupněné, 

a jakmile, vlastně, bude pořád bloumat po světě... A já jsem prostě člověk, který jde na všechno 

postupně, a když je, prostě, v tom Velenu, tak si v tom Velenu taky udělá všechny questy, které 

může. Vyexpí se, splní si vše a pak se přesune na Skellige a všechny levely tam jsou šedé. No, 

a s těmi šedými levely se člověk setká pak už všude, protože expení nejde zastavit. 

V: Jo, rozumím. A zkoušel jsi pak manipulovat s obtížností hry? Aby to alespoň byla challenge, 

když už né expení? Je pro tebe imerze vůbec závislá na obtížnosti úkolu? 

I: Já nehraju hry na nic jiného, než na nejnižší obtžnost. Nebaví mě... no, já nejsem hráč, který 

má rád výzvy, jo, nikdy jsem třeba nehrál Dark Souls, přesně kvůli tomuhle. Prostě protože já 

nemám nervy ani čas na to, abych seděl 10 hodin u jednoho boss fightu. Přitom mě ten wolrd 

of Dark Souls hrozně zajímá a rád bych se do něj pustil, ale...prostě... Nejsem ten typ hráče, 

který by si užíval, že musí hrozně hrotit ty souboje a tak, takže i Zaklínače jsem si rád zahrál 

na nejlehčí obtížnost a jenom jsem si prostě proplul tím světem, který mě stejně zajímá ze všeho 

nejvíc. Ten souboj a tadytyhle věci mě až tak jako nezajímaly, mně jde primárně o ten příběh. 

V: Mhm, myslím, že rozumím. Snažím se to zkloubit s tím, jak jsi zmiňoval předtím. Ten 

levelovej systém ti tedy imerzi snižuje tím, že bys radši za každej vykonanej úkol dostal daný 

slíbený XP a bylo by jedno, kdy a na jakym levelu ho uděláš? 
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I: Jo, a k tomu samozřejmě příběh, kterej by nebyl v šedý zkušenostní zóně. Mít, ehm, prostě 

možnost vidět rozdíly v těch zkušenostech mezi tou, prostě, no, hlavní příběhovou linií a těma 

vedlejšíma úkolama. Ta hra, byla prostě...no, já vím, že se snažili lineárně, jakoby, nalajnovat 

ten příběh. Měl jsem často pocit, že mě ta hra těmi levely do něčeho tlačí, a to já nemám vůbec 

rád. Třeba u starých RPGček to bylo tak, že bylo jedno, kam člověk šel, ale ta hra byla pořád 

víceméně stejně obtížná, protože s levelem hráče, levelem hráčské postavy, se neustále 

zvyšovaly i úrovně ostatních postav a zkušenostní body za questy. Je to plošné, ta hra se 

přizpůsobuje tomu hráči. Hráč dostává zkušenosti, ehm, jakoby úměrné své úrovni a, ehm, ty 

protivníci taky rostou podle toho, jako jak roste hráčova úroveň. 

V: Mhm, rozumím. Třeba ve Skyrimu. 

I: Jo, přesně. Pokud by to bylo vedeno tímhle způsobem, bylo by to pro mě lepší. Jsem o tom 

přesvědčen. A co mě taky ještě naštvalo, to je tedy takový jenom blbost, ale když už o tom 

mluvíme...když jseš prostě na Skellige, ten...ehm, no Crach an Craite řekne, že ti nepomůže 

bojovat proti Divokému Honu na Kaer Morhen a dá místo toho hráči nejlepší meč, který byl na 

Skellige prý kdy ukován, no a hráč ho prodá u nejbližšího možného obchodníka, protože je to 

nehorázný šunt. (smích) 

V: (smích) I síla obdržených zbraní by měla nějak reagovat na XP hráče? 

I: No, jako, jo. Mrzí mě to, protože tyhle legendární zbraně by mohly být reálně o něco silnější, 

než je jako ta taková ta běžná zaklínačská výbava, kterou člověk shání v rámci těch setů. Je to 

takové neautentické. 

V: Mhm. Když říkáš, že nejsi z těch hráčů, co mají rádi výzvy, jak by ses sám charakterizoval 

jako hráč? 

I: No, ono to tady už víceméně zaznělo. Hráč, který jde hlavně pro loru té hry, po příběhu. Já 

to mám třeba tak, že když se dostanu nějakým způsobem do nějakého univerza (třeba teď jsem 

se takhle dostal k Dragon Age), tak hraju tím způsobem, že jsem v té hře za mága a základní 

lokaci projíždím třeba, jo, dá se to projet během 10-15 minut nebo tak, a já tam strávím 2 hodiny 

abych tam našel každou pitomou knihu a veškeré ty informace o tom loru, které mi ta hra 

poskytne (smích). A stejným způsobem hraju většinu RPGček a tadytyhle věci. Když si třeba 

nejsem jistý a nenacházím všechny potřebné věci a nehraju to poprvé (poprvé si chci na ten 

první, jakoby, ehm, zážitek jako bez návodu a takovýhle věcí), ale potom, později si potom 

začínám dohledávat, co mi kde chybí, jestli to není nějaký quest, kde je a tak. Nečtu si, jak ho 
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mám splnit, ale kde ho najdu, abych si prostře byl jistý, že jsem splnil 100 % ze hry. Musím 

udělat opravdu všechno, co ta hra po mě chce a co mi nabízí. 

V: Děkuju za shrnutí, já vím, že už to tu zaznělo, jen jsem to chtěla slyšet uceleně. 

I: Jo, jo, jasný, v pohodě. 

V: Jak jsi teď zmínil lore hry, můžeme se rovnou posunout k otázce na něj. Jak na tebe působil 

ten typický zaklínačský? Jak tě vtahoval do hry? 

I: No, jako...jak bych to...já ho mám moc rád. Mně se to líbí tím způsobem, že je to opravdu ten 

temný středověk. Opravdu takový ten, který je zasmušilý a tajemný. Co se fantasy loru týče, 

tak mi přijde, že Tolkiena prostě nikdo netrumfne. Jeho Středozem je vskutku něco 

monumentálního, ještě k tomu, když si 90 % z toho vycucal Tolkien z prstu úplně sám, vytvořil 

tam ty jazyky, tu šílenou elfštinu, která má několik pádů a takových věcí, jo, takže 

propracovaností a monumentalitou toho loru si myslím, že u mě opravdu vede ten Tolkien. Ale 

Zaklínač má lore, který se mi osobně moc sedí tím způsobem, že to není černobílé fantasy. Není 

to klasické hrdinské fantasy ve smyslu "tady je dobro, tady zlo" a tak. Temerie není jediný 

dobrý stát a Nilfgaard nejsou ti zlí a tak dále a tak dále, jo, že to opravdu charakterizuje dost 

úzce ten temný středověk, to je jedna věc. Další ta možnost výběru, a za třetí... No, napsal to 

Polák a základ příšerám a tak podobně je ve slovanské mytologii. To je hrozně příjemné. Když 

člověk hraje Elder Scrolls, což je mimochodem další moje velmi oblíbená herní série, teď mi 

došlo, že jsem na ni úplně zapomněl při výčtu... 

V: Doplním, zpět k Zaklínači a loru. (smích) 

I: (smích) No, ten lore toho je Skyrimu je taky úžasný. Mně se moc líbí ten nápad ras a tak dále. 

Ale ti vlci, upíři a vlkodlaci a draci...není to člověku tak blízko, jako když hraje toho Zaklínače 

a potká tam tu polednici, půlnočnici, ježibabu a tak dále. To mám na Z3 fakt rád. Je to hodně 

realistické fantasy a vychází ze slovanské metodologie, shrnuto a podtrženo. 

V: A zdá se ti, jak jsi taky už trochu zmiňoval, že ten svět je přehlednej?  

I: Jo, ve srovnání s ostatníma RPG jo. Sice ta politika je dost zamotaná, ale to k tomu patří a 

nikomu ji příliš necpou. 

V: A co svoboda volby a možnosti hráče?  

I: Hráč má spoustu, to, možností, k čemu se přiklonit. Ale v tomhle mám pocit, že ta jednička, 

nebo, ehm, dvojka, tam ta rozhodnutí byla taková, že mnohem víc ovlivnila samotnou hru. Když 
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člověk hrál tu krátkou Z2, jedním malým rozhodnutím v první kapitole jsi ovlivnila to, jestli 

budeš mít druhou kapitolu s Yorvettem nebo Vernonem. To jsou úplně jiné kapitoly s úplně 

jinými questy a tak dále. Je to sice super, otevřený svět je krásný a bez problému, ale popravdě 

jsem od toho čekal, že tam bude víc takových věcí, kdy se člověk rozhodne a pocítí mnohem 

více dopadů v tom dalším jednání. Což takové věci tam byly, jasně, ale nebylo jich tolik. Já 

mám vlastně pocit, že když ti tvůrci, když dělali Z3, vytvořili obrovský svět, který je 

propracovaný, úžasně vypadá, ale tím, jak je velký, občas začíná být trochu plochý. Člověk jen 

chodí po těch otaznících, najde tam nějakou tu zakázku, vezme si ji (což je jako vlastně super, 

protože každá zakázka je skvěle propracovaná a má skvělý příběh), ale vesměs je to pořád totéž, 

protože když člověk udělá 20 zakázku a je u dvoustého otazníku, začíná to opravdu být trochu 

ploché. 

V: A pak tě to přestává bavit? 

I: No, já nevím. Z těch starších RPGček si pamatuju, že se člověk nějakým způsobem rozhodl 

a o nějakou dobu později, já nevím, třeba o dvě kapitoly později, začal cítit dopady toho, jak se 

rozhodl. Tak to měl udělané i Z1, to bylo skvělé. Vždy, když došlo k nějakému jako 

vyhodnocení toho rozhodnutí, spustila se taková ta komiksová část, kdy se Geralt jakoby zpětně 

vrací k tomu svému rozhodnutí a hodnotí, že se hodnotu tak a tak, a jak by to asi bylo, kdyby 

se rozhodl naopak... A tady tohleto chybí v Z3 v těch vedlejších questech. Ta provázanost 

vedlejších questů, které přeci také tvoří celý svět, by neškodila. 

V: Že by za tím bylo něco víc, víc reálna? 

I: Ano, ano, přesně. Člověk by nad tím musel mnohem víc přemýšlet. Jako co se týče těch 

RPGček, za největší majstrštyky považuju taková ta morální dilemata, jo, ty momenty, kdy se 

člověk musí rozhodnout, jestli zabije krále a zajistí tím, že ta zem bude žít v míru, ale na úkor 

toho obětuje 100 dětí. Musí se rozhodnout tady tímhle stylem. Tohle mi tam v některých částech 

chybělo. Jo, a pak, když se takhle rozhodne, o chvilku později pociťuje následky toho svého 

rozhodnutí a musí se s nimi nějak vypořádat. Takhle provázanost v rámci celého toho světa v 

Z3 mi chybí. Ve dvojce je to třeba rozhodnutími poseté strašně moc. Hned na začátku, jak se 

člověk musí rozhodnout, jestli zabije hned toho La Valetta, jestli půjde s Vernonem... 

V: Jasně, rozumím. Máš ještě nějaký jiný porovnání imerze v Z1, Z2 a Z3? Třeba co Z3 dělá 

jinak oproti minulým dílům, co tě zaujalo, nebo který díl máš nejraději a proč... Jestli máš pocit, 

že už jsi všechno zmínil, nemusíš se k tomu vracet.  
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I: Já to shrnu. V Z3 je skvělý ten svět. Ač jsem na něj trochu nadával, je skvělý a úžasně udělaný. 

Je tam opravdu vidět ta, ehm, realita, když člověk prochází těmi malými vesničkami, které jsou 

zasaženy válkou a chodí tam kolem něj ty malé děti, které pláčou, kde je tatínek a takhle. 

Navozuje to skvělou atmosféru, která mi třeba připomíná atmosféru Z1, té klášterní Wizimy, 

kde vlastně řádil ten mor a člověk tam chodil a viděl ty nemocné. Takovou atmosféru třeba Z2 

neměl. Hlavní přínos Z3 je tedy ten obrovský otevřený svět a potom bylo super, že vrátili a 

poměrně dobře ztvárnili spoustu postav z knížek. Člověk v té trojce potkal Dijkstru, Yennefer 

(která je jedna z nejdůležitějších postav z knih) a takhle. A potom, když se objevil Regis v O 

víně a krvi, to byl asi jako nejšťastnější okamžik z celé hry, kdy člověk zjistí, že on to přežije. 

Já ho miluju, je to moje nejoblíbenější postava.  

V: (smích) Je tedy skoro jak člen rodiny. 

I: (smích) Přesně. No, jinak je ten Z3 vlastně nejlineárnější ze všech dílů. Sice ve srovnání se 

Z2 mně míň bavil ten systém ovlivnění skrze to, ehm, rozhodnutí, ale...zase člověk může dojít 

ke spoustě neočekávaných konců. Třeba ve věži s morovou pannou a krysami, nebo v DLC 

Srdce z kamene, kde manželský pár snědl učně, po kterém Geralt pátrá, je to všechno tak 

schované, že na to člověk přijde buď velkou náhodou, nebo to, ehm, musí hodně promýšlet a 

vidět "za to". V Z3 je to dobré taky v tom smyslu, že u každého DLC i hlavní dějové linie máš 

spoustu konců, není úplně jednoduché ke kýženému konci jako dojít. To mě třeba dost štvalo, 

ale bylo to takové to dobré naštvání se, plné očekávání (smích). Třeba v O víně a krvi jsem byl 

hodně napjatý.  

V: A došel jsi ke kýženému konci? (smích) 

I: Došel. (radostný úsměv) 

V: Jak? Hledal sis to? 

I: Ne, ne, nehledal. Na těch hrách mě hodně baví si to hrozně promýšlet. Strašně jsem během 

hraní to, no, váhal. Ve chvíli, kdy Detlaff a upíři napadaj ty, ty...teď mi vypadl...no, prostě se 

člověk musí rozhodnout, jestli prostě půjde zachránit Syannu, nebo jestli půjde za upířím 

stařešinou a zabije Detlaffa. Tohle byla fakt chvíle, kdy...tohle pro mě bylo nejtěžší rozhodnutí 

během základní hry i těch obou datadisků. Tam jsem to fakt musel stopnout, dát si týden pauzu, 

celý týden jsem nad tím uvažoval, přemýšlel, a nakonec jsem se nakonec vypadl do toho 

Bájekraje. Ale uvažoval jsem fakt dlouho. 

V: Téda, to imerze musela být opravdu silná. 
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I: Byl jsem v té hře myslí neustále. Promýšlel všechna možná řešení. Víš, já se ty hry snažím 

hrát opravdu tím jako způsobem, co by jako asi udělal Geralt. V tuhletu chvíli, kdy jsem se, 

jako, postavil do jeho pozice, tak, jakoby, byly hodně silné argumenty jak pro to jít zachránit 

Syannu, tak proto jít za tím stařešinou. Hodně se to ve mě bilo, co udělat. Hodně se vžívám do 

Geralta, prožívám ten příběh s ním, Snažím se o to. 

V: Není to těžké? 

I: Vůbec ne, ono většinou, jak jsem říkal, podle toho, jak se Geralt zachovával v těch knihách, 

já už ho mám vcelku zmapovaného. Co mi prostě sedne. ono to přichází naprosto přirozeně, je 

to zároveň takové emotivnější.  

V: To je moc zajímavý. Podle mě to je hodně silnej způsob, jak se ponořit do hry. 

I: Rozhodně bych to všem doporučil, aby to hráli jako takhle. Chápu, že ne každému to může 

takhle vyhovovat, ale...ponoření je pak strašně silné. V Z3 je pro mě navození imerze vůbec 

není těžké, ta hra to dělá sama a je skvělá, lákavá a jednoduchá, příběhově zajímavá a jako 

poutavá. 

V: Jak to děláš? 

I: Já jsem trénovaný z LARPu. Člověk se naučí vytěsnit všechno okolo a soustředit se jen na tu 

jednu určitou, jakoby, věc. Všechno ostatní jde mimo tebe. Dělám to takhle se vším, s pc hrama 

to jde samozřejmě lépe, kor se Zaklínačem, jakmile s tou hrou prolnu a mám ji v sobě (tady se 

to stalo možná skrze knihy), imerze nastupuje sama. Musím mít orientaci v loru.  

V: Tady jsou tvojí berličkou tedy knihy. 

I: Jo, přesně tak. Občas to jde i bez nich. Já bych se hrozně vykecával, nevadí? Můžu ti ale říct 

v rychlosti jeden zážitek imerze z LARPu? To jsem o sobě vůbec nevěděl... 

V: Povídej, nevadí. 

I: Já jsem měl reálně strach o svůj život. Hrál jsem mága, vystupovali jsme z jeskyně a šli po 

nás ghúlové. Strašně jsem se bál, utíkal jsem jak nikdy v životě, majznul ghúly po hlavě a běžel 

dál. Viděl jsem pak situaci, kdy je kamarád napaden příšerami, a tak jsem se napřáhl a hodil po 

nich fireball, abych ho zachránil, jako. Běžel jsem dál, odhodil kápi, aby mě netížila. Až pak, 

když jsme z lesa vyběhli, jsem se začal probouzet a uvědomovat si, že je to jenom LARP, ať 

jsem v klidu, sakra (smích).  
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V: (smích) Wow. To jsi popsal hodně silný zážitek. Myslíš, že se ti něco takového může stát i 

u pc hry? 

I: Určitě ano, ale nevím, jestli v takové intenzitě. To propojení jakoby fyzična je pro mě v 

tomhle ohledu hodně důležitý.  

V: A co ti takhle silnej zážitek obecně způsobí? Kdybys měl někomu poradit, jak na to…jestli 

to lze. 

I: Ehm, no, každej jsme jinej, ale já prostě vytěsňuju všechno okolo. Mám problém soustředit 

se na hodně věcí najednou. V tomhle ohledu je to skvělé a svým způsobem výhoda. Já si určím, 

co je pro mě v danou chvíli primární a co chci nejvíc prožít. Myslím jen na to a věci tomu 

podobné, reálně. Třeba to, když jdeme na upíra, myslím na to, jak ho zabít, jak to udělat, aby 

se mým přátelům nic nestalo, a tak dále a tak dále. U LARPů je skvělý, že tam se mnou ty lidi 

reálně jsou, snaží se o to samý taky a prožíváme to vedle sebe z masa a kostí. Co se rekvizit 

týče, ty jsou taky hodně důležité, ale ty kolikrát lépe zmapuje třeba hra. Každopádně je to pořád 

jen hra, plochá věc, víš. To LARP prožíváš, tam máš brnění, rozházené kosti zvířat u hranic, 

historické stany. Umím si pak vyvolat hlubokou imerzi, hluboko do toho vplout. Na LARP 

jezdí snaživí lidé, dobří hráči, snaží se ten roleplaying hrát dobře a taky do toho vplout. 

 

V: Jak si tuhle imerzi navozuješ ve hře, kde je to, jak jsi řekl "ploché"? 

I: Hodně mi pomáhá třeba chvíli chodit třeba po dané vesnici a poslouchat, jak si tam jako ti 

vesničani povídají, poslouchat je tak jako, a člověk se do toho za chvilku dostane. Chci v tom 

světě být až po uši, takhle se mi to daří. Projít si domy, podívat se na pole, přečíst si něco z 

inventáře... 

V: Dokáže ti tenhle silnej prožitek něco narušit? 

I: V LARPu třeba to, když ostatní nezůstávají ve své roli a vystoupí z ní. Ve hře občas 

neočekávaná plochost, jakoby...to...třeba výběr z možností, ze kterých se mi nechce zvolit 

vlastně ani jedna. 

V: Bylo to často? 

I: Ne, mně se ta hra opravdu zdála dost dobře našitá na ty knihy, často jsem se dokázal 

jednoduše, jakoby, ztotožnit s Geraltem, tudíž si navodit imerzi. 
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V: Tak se přesuneme k těm stěžejním zážitkům, to se k tomuhle tématu hodí. Ty ses už o 

několika zmínil. Máš ještě nějaký emočně dost silný? Nejsmutnější, nejradostnější...nějaký, co 

tě opravdu vtáhnul, zasáhl tě. 

I: Mám jich vlastně docela dost. Jednoznačně pro mě bylo mistrovským dílem Srdce z kamene. 

Naprosto to překonalo má očekávání. Většinu těch výhrad, které jsem měl oproti té základní 

hře, dokázalo to srdce z kamene překonat. Vlastně obě dlc přinesly něco nového. Regis, upíři, 

celý příběh s O'Dimmem...moc se mi líbilo, že to byla taková nahuštěná základní hra. Ta 

atmosféra všech těch questů byla úžasná. To, jak Geralta posedne duch, to mě docela trápilo, 

zároveň to ale byla nejvtipnější část celé hry. Nejzajímavější byl konec, kde měl Geralt získat 

tu růži od paní Von Evereck, tam jsem fakt nedýchal, to byla síla. Strašně silný zážitek, třeba 

ten vstup do malovaného světa. Celé DLC Srdce z kamene pro mě byl jeden velký výbuch 

emocí, bylo to nehorázně creepy, strašně mě to chytlo a mám tenhle mrazivý a temný styl RPG 

moc rád. Hrál jsem to ještě k tomu v noci a hrozně jsem se u toho bál (smích). 

V: Všechny emoce najednou! (smích) 

I: Jo, jo, naprosto, přesně tak. 

V: Co to DLC udělalo jinak, že tě tak vtáhlo? 

I: Nebylo tam tolik omáčky okolo, vše sedlo přesně tak, jak mělo. Navíc každá chvíle byla 

vyloženě nabytá. Každá scéna měla jinou atmosféru, člověk si mohl užít všechny zajímavé 

příběhové questy a v rámci nich ocenit možnosti té, té skvělé grafiky, žádné zbytečné boje 

navíc, je to udělané geniálním způsobem, člověk musí jakoby přemýšlet. Třeba v tom 

malovaném světě, kdy musíš upravit porouchané vzpomínky té Iris, aby ses dostal dál, do 

příběhu, co za ním stojí. Je to strašně zajímavá technika. Všechno je to na tobě, nedávají ti to 

třeba na zlatém podnose přímo pod nos, ale sama jsi to musela odkrýt. Co za tím je, kdo za tím 

stojí, jak to bylo a jak s tím vlastně to Ztělesněné zlo koresponduje, co je zač. 

V: Takže ta propracovanost. 

I: Jo, přesně, neodflákli z toho ani minutu. Ta, jako, nápaditost, ten rozdíl oproti té hlavní hře. 

Dali dohromady obrovskou spoustu hrozně dobrých a zajímavých nápadů, které se prostě 

spojily v úžasný celek. Absolutní respekt před postavou Olgierda Von Everecka, kterého já 

považuju za nejpropracovanější postavu v rámci celé hry včetně datadisků. S ním to byl úplně 

nový příliv imerze. Úplně nový druh. 

V: Jaký? 
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I: Dali tam něco, co jsem od Zaklínače nečekal. Něco, co jsem z knih neznal a čím mě dokázali 

překvapit a posunout jakoby mé znalosti z knih a z postav, Tady to byly situaci, u kterých jsem 

si Geralta nedokázal představit, dostali se úplně za hranici mého smýšlení o hře. Překvapili a 

udělali to skvěle, navíc to je našité na knihu úžasně, příběh nepoškodili, nebyla to pěst na oko. 

To strašně ocenuji, jo, že jakoby dokázali tou hrou i posunout celkový lore hry, okořenit jej. Že 

stále nejdou po stopách Sapkowského, že skutečně tvoří a že dokáží hráče překvapit, jo. Byl 

jsem jednoduše unesen, ohromen. Je to skutečně mistrovské dílo, tohle ve mě vážně zanechalo 

silný prožitek. A i hlavní příběh je naprosto úžasný, ač jsem na něj teď taky trochu nadával. Je 

maličko předvídatelný, ale skvěle zpracovaný. Hra dá člověku navíc opravdu sežrat to, jak se 

rozhoduje. Každé rozhodnutí je vidět v té finální fázi hry. 

V: Žasnu, jak tu imerzi dokážeš reflektovat, je to až nakažlivý. Z toho, jak o tom vyprávíš, si 

chci hru zahrát znovu s tvými tipy, jak na ni. (smích) 

I: (smích) Jen do toho. Taky mě baví, jak vidíš náznaky ve hře. Náznaky na jiné hry (Assassin's 

creed) či seriály (Hra o trůny) a i na jiné postavy ze hry (muž se lžičkami - náznak na O'Dimma), 

to je také hodně vtahující, na to bych málem zapomněl. V těhle momentech mi chuť do hry 

vzroste tím, že jsem šťastný, že jsem si to uvědomil, že jsem to našel a pochopil. Tyhle "inside 

vtipy", řekl by můj kamarád. 

V: Takže by se dalo říct, že máš rád, když tě hry podněcují k přemýšlení, nejsou jednoduché? 

I: Jo, u mě je imerze dost závislá na tom, aby ten příběh byl vážně komplexní, aby se mnou 

držel krok. Abych pak nesklouzával k přemýšlení o reálném světě, fiktivní svět musí být 

zajímavější, poutavější v tu danou chvíli. A i s emocemi, které jsme tu řešili. Hra je na rozdíl 

od LARPu blbá v tom, teda, má to těžší v tom, že musí dokázat působit na všechny smysly. 

Musí naladit otevřenost toho světa, tu grafiku, tu hudbu, aby to sedělo. Když to klapne, tak to 

je mistrovské dílo. Větší než film, větší než hudba, všechno dohromady, cizí dimenze. Taky to 

umění překvapit je důležité, jo. Dát hráči volnost. Ale ne neomezenou, umět to vhodně 

odhadnout. On je to fakt kumšt. A málem bych zapomněl! Teď když jsme se bavili o těch 

emocích a zážitkách, měl jsem během hry ještě častokrát strach, to bych ti taky mohl vyprávět, 

chceš? Jo, a taky smrt Vesemira byla přelomová (málem jsem brečel) a když se Ciri stala 

zaklínačkou, to bylo fakt jako, šílenej pocit zadostiučinění. 

V: Klidně můžeš, ale možná se přesuneme dál, případně ti pak napíšu, můžeš to doplnit. 

I: Jasně, jasně, já se hodně vykecávám, když přijde na Zaklínače. 
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V: Na to se chci taky ptát! (smích) Tohle všechno, o čem se bavíme, se hodně řeší na spoustě 

fanouškovských skupinách na fb i mimo něj. Jsi někde členem? Nebo, co hráčská komunita? 

I: Miluju bavení se o Zaklínači! Já jsem členem několika skupin na facebooku a i s kamarády 

se o Z3 hodně bavíme. U Z3 je to jedna z nejzajímavějšách debat, co o hrách vůbec máme, 

protože každý z nás tu hru hrál jakoby trochu jinak a dané úkoly mu skončily trochu, no, jinak. 

Je zajímavé poslouchat, jak co komu vyšlo a proč se tak rozhodl. 

V: Myslíš, že to pomáhá k imerzi? 

I: Rozhodně, často o něčem debatujeme a já si to pak jdu zahrát, chci vidět jakoby to, jak to 

bude působit na mě a jak to prožiju já. Taky řešíme, kdo má pravdu v jakých otázkách, ale to 

už jdeme spíš to, no, do knížek. 

V: Jasně, rozumím. 

I: Zase na druhou stranu, myslím, že čím větší pozornost kolem Z3 je, tím horší světlo to vrhá 

na knihy a předešlé herní díly. No, jako, oni se k tomu teď k tomu třetímu dílu myslím, fakt 

jako dostávají lidé, kteří to nedokážou ocenit. Jen máchají mečem, užívají si, jak je to 

megalomanské a nevidí za tím ten příběh. To mě docela mrzí, možná štve. Ta kniha je hrozně 

komplexní, musí si ji lidé přečíst...a to většina neudělala a teď se kasá, jak zná svět zaklínače. 

V: Ale třeba to zase může inspirovat hráče her k tomu, aby si knižní sérii přečetli. Chápu, jak 

to myslíš, a že to vidíš očima skalního fanouška, ale víš jak, rozšiřuje se povědomí a tvá 

oblíbená sága získává zasloužený místo na slunci. 

I: Jo, to jako jo. Ale ne všichni to pochopí. 

V: Myslím, že už jsme většinu témat probrali. Teď jen shrnu poslední otázky, které jsem 

pozapomněla zmínit, ale často jsme se jich už dotkli. Měls někdy pocit, že tě ta hra vtáhla 

natolik, až jsi přestal vnímat dění okolo? Hodně jsme tu řešili LARP, ale u hry to bylo? Nejsem 

si jistá, jestli jsi to náhodou nezmiňoval, případně se omlouvám za opakující se otázku. 

I: Jo, nezmiňoval asi. Jo, stalo, určitě u Srdce z kamene. Tam to bylo hodně silný. Jinak jak 

jsem říkal; já nemám problém se do věcí ponořit, ale i vynořit. Musí mě ta věc ale zaujmout, 

získat moji pozornost. Ve chvíli, kdy jsem přesvědčen, že ta věc má smysl, tak ne, tak to prostě 

nejde. Musí mě to lákat. 

V: (smích) A já už si říkala, jak je to praktická vlastnost, jakou máš neoblomný sebeovládání...a 

že to musí být skvělá vlastnost k učení se do školy...(smích) 
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I: (smích) Jo, přesně tak. Zní to krásně, ale opravdu mě to musí bavit, musí to být můj šálek 

čaje, takříkajíc. Třeba ve chvíli, kdy jsem přesvědčit, že nemá smysl, abych se nazpaměť učil 

celou mapu České republiky, tak to prostě nedám a ne-e, nejede přes to vlak. Nesnáším zeměpis. 

V: A když to máš takhle s tou sebekontrolou, odložil jsi někdy nějakou jinou aktivitu, abys 

mohl hrát Z3?  

I: Ne, to zase ne, nikdy. I v momentech, kdy mě to nejvíc bavilo. Radši jsem si to nechal na 

později, až budu mít čas a vynahradím si pro hru omezenou dobu. Já mám striktně stanovené 

priority a ač se to nemusí, ehm, zdát, jako, teď když jsem ti tu vyprávěl ódy na Zaklínače, já na 

počítači zas tak moc času, jako, netrávím. A, ehm, já ty hry mám vlastně skoro až na posledním 

místě. Respektuju to, co musím udělat, před tím, než co bych dělat skutečně chtěl. Ale nemění 

to nic na tom, že si to v tu vyhrazenou dobu strašně moc užiju.  

V: Kolik hodin vkuse jsi třeba dokázal hrát během nejlepšího herního období? 

I: No, to nevim. 

 

V: Já ani nevím, jestli to má s imerzí co dělat. Tuhle otázku tu mám asi spíš pro zajímavost, 

jaké rozdíly mezi hráči mi tu vyjdou, každý to má jinak. 

I: Ano, nedivím se. Já nevím, asi jsem hrál max 4 hodiny vkuse. V 10 večer jsem začal, ve 2 

ráno skončil...spánek je pro mě jako taky dost důležitý, nechci se o něj ochudit. Myslím, že by 

pak nic nebylo kvalitně provedeno, musím přeci spát. 

V: A trval u tebe třeba i ten prožitek imerze během doby, kdy jsi nehrál? Existuje totiž, říkejme 

jí sekundární, imerze, kdy hru přímo nehraješ, ale stejně promýšlíš následující tahy, myslíš na 

hru, bavíš se o ní s kamarády... 

I: Jo, to zase jo. Jakmile jsem byl v ní během těch dvou týdnů, dost jsem na ni přemýšlel, třeba 

když jsem sekal dřevo doma a myšlenky mi pluly kolem, zaměřil jsem je na Z3 a plánoval 

strategii. Nebyl jsem přímo v ní, nehrál jsem tu svou roli Geralta, ale promýšlel jsem, jak to je, 

jak se to asi bude dál vyvíjet, co mě asi překvapí, co by mohlo... 

V: Jasně, rozumím. 

I: Jediná chvíle, kdy mě to moc nebavilo a na tu hru jsem bych chvíli i naštvaný, že mě 

připoutává k židli u počítače, jako, to bylo tehdy, kdy...já, já jsem člověk, kterejch chce mít 



125 
 

všechno vždycky na 100 %, asi se do toho nutím spíš sám, než ta hra, ale...prostě to chození po 

otaznících, kdy to bylo pořád dokola. Ale já musel! (smích) 

V: (smích) 

I: No co, dělám to tak (smích). ALE! Otazníky jsou pořád lepší, protože tak si tu imerzi kazím 

jen já sám sobě, víš, ale třeba když během těch LARPů mi to někdo naruší tím, že mu třeba 

zazvoní telefon během nějaké mise, tak to je blbé.  

V: Jak rychle se do toho dokážeš pak vrátit? 

I: Hned. Jen to okomentujeme, kamarádovi řekneme, ať to teď neřeší, ať se všichni můžeme 

ponořit, tak, tak on to pak vypne, já se zase naladím, ostatní se naladí, pokračujeme dál a já se 

přepnu rychle, v pohodě, tohle mi nedělá problém. 

V: A teď poslední otázka, dost otevřená. Myslíš, že tě Z3 nějak ovlivnil? 

I: Já myslím, že rozhodně. No, je to jedna z mých nejoblíbenějších her založená na mé 

nejoblíbenější knižní sérii. Celkově ta atmosféra, v knihách i hrách, je, jak jsem říkal, no, je 

zkrátka dost provázaná se všemi tématy, jako je například rasismus, filozofie, historie...a takové 

věci. Vždycky, jakoby,..no, je to zaměřeno na Geralta a to, jak se k daným věcem on musí 

postavit. Myslím, že mi on jako vzor dokázal vytříbit můj současný názor na náš reálný svět. 

Dost mi to pomohlo se v něm zorientovat, hledat paralely, analogie... Já vidím, jak se k těm 

věcem Geralt snaží postavit, jaké argumenty k tomu používá...třeba ten rasismus - sám nabádá 

k neodsuzování trpaslíků, elfů, všechny měří stejnou měrou, nikoho nepovyšuje, ani on sám se 

nad nikým nepovyšuje. Kolikrát tam zazní skvělé argumenty, které já sám neznám, nad kterými 

jsem nikdy nepřemýšlel, které mě překvapí. A tak mě to ovlivní, že jakoby, si z toho vezmu ten 

vzorec smýšlení, jestli mi rozumíš. 

V: Moc děkuju za účast ve výzkumu! Myslíš, že jsem se na něco nezeptala a měla bych? 

I: Nic mě asi nenapadá a taky děkuji. 
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Příloha 3: Hráčské deníky 

Erik 
 

6.2. 

1. sezení 

čas: cca 22:30 – 23:30 

První testovací hraní. Nastavení grafiky, projití úvodní části s výukou, vyzkoušen gwint. Hra je 

na první pohled zábavná, předpokládané nastavování grafiky se protáhlo na hodinu hraní.  

7.2 

2. sezení 

čas: cca 9:30 – 11:00 

Splněno několik úvodních questů. Hra je hodně příběhová, založená na povídkách a románech 

A. Sapkowského. Knižní zaklínač je moje srdcová záležitost a při hraní se nemohu ubránit 

srovnávání s knihou. Drobné nesrovnalosti, na které jsem narazil, mi v immersion brání. Další 

věc, která mi dělá problém, je dabing. Anglický dabing mi k Zaklínači nesedí, polský se mi 

nelíbí. Další jazyky jsem nezkoušel. První díl byl nadabovaný do češtiny, což mi k hernímu 

zážitku přišlo idealní. Český dabing mi ve hře chybí. Pravděpodobně budu dál hrát v angličtině, 

byť přitom budu trochu skřípat zuby.  

3. Sezení 

čas: cca 17:00 – 18:30 

V tomto sezení jsem se pustil do prozkoumávání světa. Pobil jsem několik band zběhů. 

Soubojový systém je dobře udělaný, co mi vadí je, že zběhové útočí automaticky, bez 

jakéhokoli dialogu. Zábavnější by bylo, kdyby existovala možnost s nimi více interagovat.  

8.2 

4. sezení 

čas: cca 11:00 – 13:00 

Stáhl jsem si do hry mód, který by měl imerzi podporovat. Jednak upravuje drobné grafické 

glitche, jednak přizpůsobuje hru knihám – hlavní hrdina například od začátku vidí ve tmě, 
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čarodějové a zaklínači jsou silnější atp. + další drobné úpravy. Hra mě baví čím dál víc, na 

anglický dabing jsem si zvykl, pořád ale vnímám, že český by mi vyhovoval víc. Baví mě ale 

stále víc a víc samotné prozkoumávání světa a s tím související plnění zapeklitých úkolů. Mým 

hlavním úkolem je teď zabití gryfa. Líbí se mi, jakým způsobem je celá věc řešená – hlavní 

hrdina musí prozkoumat jeho hnízdo a najít bylinu jako návnadu, teprve potom se může psutit 

do boje. Podobně koncipované bylo i řešení úkolu s polednicí. Od začátku mám nastavenou 

těžkou obtížnost, což mi vyhovuje – hlavní hrdina vydrží jen pár ran, potom padne. V boji je 

proto třeba dávat pozor a hodně uskakovat. Boje tedy nejsou jednoduché, nejsou ale ani 

frustrující.  Ze všeho nejvíc mě zatím baví plnění úkolů a interakce s NPC. Prozkoumávání 

světa je fajn, ale zatím mě něčím zaujalo jen jednou, když jsem našel v táboře banditů nákresy 

meče, což odstartovalo úkol k nalezení dalších nákresů. Jinak narážím na prázdné osady, hnízda 

příšer nebo tábory banditů a to je nuda.  

15.2 

6. sezení 

čas: cca hodina 

V příběhu jsem postoupil o něco dál. Setkal jsem se s Krvavým baronem a splnil zakázku na 

kuroliška. Boje jsou dost těžké, přemýšlím o snížení obtížnosti. Jinak mě ale hra baví. Ovšem 

flow mi narušují určité drobnosti, které se odchylují od mých představ, které jsem si vytvořil 

při čtení knížek – například způsob chůze Ciri, to, jak vypadá její meč (dost zvláštně) a způsob 

jejího boje. Ten je sice zajímavý, ovšem v knížkách byla popisována jako akrobatka – a to ve 

hře vůbec nejde vidět. I její chůze a běh jsou zvláštní, vypadá jako dámička, a ne jako zkušená 

šermířka. Nelíbí se mi ani to, jak jsou tam ženy, kromě tedy vesničanek, všechny oblečeny 

velmi spoře, na to, že mají umět bojovat či kouzlit v boji. Bez brnění by moc dlouho nevydržely. 

Myslím, že hra nepůsobí tolik realisticky, jak jsem očekával. Nemohu se ubránit tomu, že hra 

je jen velmi povedený marketingový tah. Knihy pro mne měly mnohem větší kouzlo.  

 

Jelikož mám jiné povinosti a musím sám psát svou bakalářskou práci, hraní hry odsunuji na 

dobu neurčitou. Vím, že se k ní poté rád vrátím a dám jí ještě šanci, jelikož typický svět 

Sapkowského mám velmi rád. Uvidíme. 
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Matouš 
Moje první hraní hry Witcher bylo téměř rok předtím, než jsem jí doopravdy začal hrát. Grafika 

mého notebooku nebyla “kompatibilní” s grafickými nároky hry, a proto jsem po první misi 

hraní ukončil a hru odinstaloval. 

1. etapa: Nuda (září až listopad 2017) 

Rok poté jsem se nudil u bráchy a napadlo mě hru vyzkoušet na xboxu. Nastavuji obtížnost na 

death march a po téměř 14ti hodinách vytrvalého hraní jsem šel spát. Mnoho mé imerzi do hry 

přispělo i pokuřování domácí marihuany, která prohloubila zážitek ze hry a sblížila mě s 

grafikou atd.  

Brácha hru předtím dohrál dvakrát, takže mi přitom radil a prohloubili jsme tím a bratrské 

pouto.  

Druhý den ráno, když jsem vstal, tak jsem se nasnídal a plán zněl jasně. Najít Ciri. Celý den 

jsem strávil hraním. Už dlouho jsem nehrál takhle rozsáhlé a otevřené RPG, takže je pro mě 

nezvyk trávit u jedné hry tolik času. Hodně mě ale bavilo postupné pronikání do spletitého 

příběhu, který se stále více vybarvoval. Vyvstává spoustu otázek, na které chci najít odpověď. 

Musím zdůraznit také krásné grafické zpracování hry, které je dechberoucí. Líbí se mi 

vykreslení vesniček a lesů. Zpracování postav je obstojné, je ale vidět, že Geralt a hlavní 

vedlejší postavy jsou zpracované lépe a detailněji. Ostatní postavy, jako jsou vesničané a 

příšery, jsou všechny stejné a trochu odsunuté na druhou kolej. Co se ovládání hry týče, je to 

ok. Dělá mi však problém míchání lektvarů a nacházení surovin k nim. Jelikož je moje obtížnost 

nastavena na tu nejtěžší, musím často přemýšlet nad postupem zabití monstra atd. 

Poté jsem pár týdnů nehrál. Měl jsem hodně závazků z hlediska školy a práce, tak hraní muselo 

být odsunuto. K bráchovi jsem nechodil vůbec a doma jsem ke hře přístup neměl. Když už jsem 

u bratra byl, hrál jsem vždy cca hodinu, což ani nezmiňuji. 

2. etapa: Nemoc (prosinec 2017) 

Onemocněl jsem a můj notebook si půjčil bratr, tak jsem mu zavolal, jestli bych si nemohl na 

oplátku půjčit xbox. 

Od té doby, co mi ho přivezl, tak hraju téměř nonstop 5. - 6. den.  

Už dříve jsem hrál hry jako FarCry, nebo Assassins Creed, ale Witcher se zdá být zahalený do 

takového středověkého tajemna. Po chvíli hraní jsem začal přemýšlet o tom, že vizualní stránka 

hry by mohlo odpovídat stylu myšlení a představy o světě řadového středověkého člověka. Taky 
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mě napadlo, že by bylo skvělé zkoumat hráče dle toho, jak se ve hře rozhodují. Sám se považuji 

za velmi nerozhodného člověka, takže nad každým menším rozhodnutím strávím dlouhou dobu, 

snažím se vše promyslet co nejhlouběji a dojít tak ke správnému konci. 

3. etapa – zdravý a hraju dál (leden 2018) 

Zpočátku mi všechno ve hře přislo komplikované a myslel jsem si, že to nikdy nemůžu dohrát 

a věnuju se témeř jenom hlavnímu příběhu. V této pokročilé fázi už jsem se začal do všeho 

dostávat a než vyzvednu Ciri, tak se věnuji vedlejším misím. Baví mě velmi, ač se k nim 

nedostanu jen sám od sebe, ale jen když potřebuji honit XP. Stále mi k většímu ponoření se do 

hry pomáhá marihuana. Celý herní zážitek je poté umocněný a hru více prožívám především 

emočně. Soucítím s lidmi, co žili v tomto období, v tomto světě. Neměli pořádné oblečení ani 

zbraně, a museli se potýkat s příšerami. K tomu ne vždy narazili na zaklínače, který by jim 

pomohl. Atmosféra této hry je opravdu fenomenální. 

Pokračuji v příběhu. Nestíhám ani psát tento deník. Píši jej vlastně teď již zpětně, protože hru 

dohrávám. Velmi mě chytla hlavní dějová linie, především po bitvě u Kaer Morhen, to byla 

skvěle zpracovaná bitva. Můj mozek běžel na všechny obrátky. Dále propojení mezi postavami. 

Měl jsem pocit, že to jsou mí skuteční přátelé. Od té doby se snažím ještě urputněji. Ze hry se 

stala osobní záležitost, cíl, který musím splnit, nejen hra.  

Hrál jsem prakticky vkuse celé tři dny, dokud jsem hru nedokončil. Cítím se teď prázdně. 

Přemýšlím, jakou jinou hru si zahrát, která by byla podobná Witcherovi. Myslím, že jeho hlavní 

přednost je v oné ponuré atmosféře a zajímavém světě příšer a intrik. I ona rozhodnutí během 

hry byla poutavá a strávil jsem nad nimi dlouho rozmýšlením. Jsem rád, že jsem se se hrou 

setkal. Překonala má očekávání, která byla spíše na stealth typ hry, jako je Assassin's creed, 

kterou mám rád, ale není to záležitost, kterou bych hrál opakovaně. Hodně mám rád například 

Metin, ktedrý svým herním lorem také vtahuje. Witchera si jistě někdy zahraji znovu. 

Adam 
 První den hraní. 8 h a 35 min 

Jelikož jsem se na hraní této hry opravdu těšil, jsem zvědav, jak se zpracování povede. Trvalo 

mi dlouhou dobu od vydání, než jsem sehnal počítač, na kterém by se hra dala zahrát. Bylo pro 

mne velkým utrpením vyhýbat se spoilerům od přátel hráčů a počkat si, než Geraltovo 

dobrodružství prožiji na vlastní kůži sám. 
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Poprvé jsem, ostatně jako u každé hry, cítil šok z nového prostředí. Konkrétně u Zaklínače 3 

jsem byl velmi zaskočen a zcela ztracen v novém, opravdu ROZLEHLÉM, herním světě. Jak 

se tu jen zorientuji? Už jen startovní White Orchard je velmi rozsáhlý, a ta otevřenost! Můžu 

dělat úplně vše. Líbí se mi také zostřené zaklínačské smysly a lepší zvukový podklad. Myslím 

tím především přiléhavost zvuků k činnostem postavy. Voda šplouchá, vlci vyjí, les šumí. 

Soundtrack je také velmi povedený (těším se, až si ho poslechnu např. v autobuse), ale aby byl 

můj herní zážitek ještě autentičtější, rozhodl jsem se po několika hodinách hraní vypnout hudbu 

a ponechal jsem jen zvuk. Myslím, že ač je hudba krásná, nechám si ji na poslouchání do 

mobilu, a během hry nasadím sluchátka a nechám se unášet jen realistickými zvuky samotné 

hry. Dokáži se tak ponořit mnohem rychleji. 

 Druhý den hraní. 7 h a 15 min 

White Orchard. Nyní v již ve známém prostředí cítím uspokojení z dobře zmláceného 

protivníka. (Bez ztráty života) Hraji na středně těžkou obtížnost, kterou pravděpodobně časem 

zvýším. Zpočátku bývám opatrný. Vyhovuje mi, že se dá během hraní nastavovat. Zkusil jsem 

si odstranit life-bar protivníků i Geralta. Opět kvůli autentičnosti. Vyhovuje mi, že to jde. 

Pokaždé, když je čas úprku, obrazovka po stranách zrudne, takže se nemusím bát, že nebudu 

vědět, kdy se napít potionu či zkontrolovat stav své výzbroje. Taky jsem si stáhl několik módů. 

Například takový, který upravuje postavy tak, aby vypadaly dle Sapkowského popisu z knih. 

Taky jsem si stáhl jeden na přírodu. Aby bylo vše realističtější z hlediska vyvážení světla. 

Východy a západy slunce jsou mnohem uvěřitelnější (ne tak pohádkové), v lese je naopak 

tmavo atd. Ne, že by to hra sama nedělala dobře, spíš jsem jen měl chuť zaexperimentovat. 

Přesunul jsem se do Velenu. Hra mě neustále nutí přemýšlet nad morálkou. Mnohdy mi při 

výběru připadá, že neexistuje správné řešení, ale tak to ve světe zaklínače prostě je… Nic není 

černobílé. Považuji se za vcelku rozhodného člověka, ale v této hře jde o tolik...rozhodovat o 

životě někoho jiného, to je přeci tak těžké a vysilující. Myslím, že toto je opravdová síla této 

hry. Nevidím zde výzvu ani tak v souboji, ale spíše v tom umět se dobře rozhodnout, umět si 

dobře sestavit questy a vykreslit Geraltovu postavu konstantně.  

 Třetí den hraní. 4 h a 50 min 

Plním zásadně vedlejší questy, abych získal co nejvyšší úroveň. Na jistotu vyhledávám místa 

moci. Dokončil jsem zároveň hlavní quest s Keirou Metz a zamrazilo mě, když má rozhodování 

vyeskalovala k tomu, abych ji zabil. Vůbec se mi to nelíbilo, tak jsem si vrátil save a pokusil se 
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o jinou volbu. Poslal jsem ji na Kaer Morhen a jsem zvědav, zda to bylo správně. Musí být. 

Všechno, co je na Kaer Morhen se počítá. Haha. 

 Čtvrtý den hraní. 5 h a 30 min 

Dělám „úředničinu“. To znamená chodím na místa otazníků a čistím mapu. Bez toho, aniž bych 

neměl vyčištěnou celou mapu, bych se nemohl posunout do další lokace. Ke konci hraní se 

přesunuji do Novigradu. 

 Pátý den hraní. 8 h a 50 min 

Postupuji v příběhu a velice se těším na datadisky. Hraji opravdu velmi intenzivně. Příběh mě 

opravdu chytl, baví mě hlavní linie i vedlejší questy, vše se zdá tak nějak „na míru“. Dostal mě 

quest s Dijkstrou a Whorsonem Juniorem. Jeho obydlí bylo jako procházka panoptikem ze 

Spalovače mrtvol, běhal mi mráz po zádech, když jsem se díval na ty mrtvoly žen. Brrr. Věnuji 

se střídavě vedlejším questům a hlavní dějové linii. Dostal jsem se také ke questu hledání 

Dudua, což bylo až dojemné. Celé divadelní představení, nejistý Geralt, odhodlaná Priscilla… 

Jediné, co mě štvalo, bylo, že některá rozhodnutí jsou opravdu jen „na oko“, aby hráč měl pocit, 

že se může rozhodnout. Když Priscilla psala hru a nabídla mi první scénář, chtěl jsem zkusit, 

co vymyslí dál, tak jsem ji vyzval k tomu, aby příběh změnila. Poté, co přednesla druhý, který 

se mi líbil ještě o poznání méně, nebyla tam možnost vrátit se k tomu předešlému, což by 

v reálném světě přeci musela být. To mě trochu probralo. Nepociťuji to během hry často, ale 

když už, vede mě to k zamýšlení se nad tím, jak by to šlo udělat jinak. Jsou to takové drobné 

chyby, ale být jich víc, asi jsem fakt rozmrzelý. Nemám rád, když cítím, že to může být udělané 

lépe a že je to „odbyté“. 

 Šestý den hraní. 3 h 

Novigrad eskaluje! Hledat Marigolda je nuda! Už mě to trochu štve! Jsem zvědav, kde bude, 

ale zdá se mi to tak nějak našroubované. Jeho postavu nemám rád ani z knih, nechce se mi ji 

neustále zachraňovat. Je mi líto Priscilly, která působí velmi příjemně, že si nabrnkla takového 

blázna. 

 Sedmý den hraní. 4 h 10 min 

Zjišťuji, že i přes to, že jsem si řekl, že budu hru hrát přesně tak, jak by to bylo košer dle knih, 

vůbec mi to nejde. Má rozhodnutí jsou často ovlivňována pocitem, že to zkrátka není správné. 

Vím, že Geralt by často odpovídal více stroze, více ironicky a méně emotivně, nejde mi to „přes 

myš“. Je to ovšem spíše otázka vedlejších questů. V těch hlavních mi přijde, že jsem opravdu 
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velmi silně ovlivněn přečtením knih, proto se podle nich rozhoduji. Ta rozhodnutí jsou v těchto 

chvílích totiž přiléhavější ke knihám. U vedlejších je to vývojářský „Freestyle“, který mě velmi 

baví, ale jsem v nich víc sám sebou než Geraltem. Například vím, že se rozhoduju pro Yenefer 

a nikdy pro Triss, ač je ve hře vykreslována velmi mile a vlastně asi „přijatelněji“. Dokonce se 

na Yennefer začínám koukat jako Geralt. Je mezi nimi opravdu silné pouto a já cítím, že 

pokaždé, když se o Yen s nějakou postavou bavím, nebo jen přemýšlím, kde a kdy ji opět 

potkám, jsem nadšený. Jejich romantické pouto je vskutku nakažlivé. Myslím, že Sapkowski 

navrhl Geralta i Yen velmi komplexně až problematicky, což je strašně lákavé pro čtenáře a 

CDPR Red dokázal toto propojení aplikovat i na hráče. 

 Osmý den hraní. Nevím přesně, kolik hodin. 

Jsem Skellige. Hlavní dějová linie je zde naprosto skvělá. Baví mě vztahy mezi jarly i rozložení 

mapy na ostrovy. Jediné, co mě trochu deprimuje, jsou vedlejší úkoly, a především hony po 

pokladu. Hledat všechny otazníky po mapě je velice vyčerpávající. Přemýšlím, že si viditelnost 

otazníků vypnu a budu jen tak brouzdat krajinou, až něco najdu. Předvídatelnost mi ani tak 

nevadí, ale spíše to, že vidím, kolik toho ještě nemám splněno. Možná si to dělám sám, ale...je 

to úmor.  

Často pří psaní tohoto deníku zpětně přemýšlím nad svým ponořením do hry. Myslím, že je 

často tak veliké, až se divím, kolik hodin u hry dokážu strávit. Dnes jsem se dokonce ztratil v 

počtu. Měl jsem ráno velikou chuť hrát, ani jsem netušil, v kolik to bylo, hned po probuzení. 

Mám teď poměrně dost volna, tak to odsýpá samo, hraji převážně o víkendech. Považuji se za 

aktivního člověka a nejsem zvyklý věnovat hrám tolik. Ale jakmile naleznu nějakou dobrou, 

chytne mě a nepustí. Zaklínač to rozhodně umí.  

 Devátý den hraní. Zhruba 2 h 

Přistihl jsem se, že občas přeskakuji filmové sekvence a dialogy, které se mi zdají 

předvídatelné, aby hra pokračovala rychleji. Možná je tato prodleva příliš dlouhá, nevím. 

Každopádně už se mi stalo, že jsem přišel o pointu dialogu a musel jsem si danou sekvenci 

hledat na youtube. No, stane se. 

 Desátý den hraní. Zhruba 2 h  

Naprosto jsem dokončil dostupné questy a prozkoumal celou mapu, a bavím se hraním Gwintu. 

Snažím se dokončit quest Collect them all. Nevím, jak vyřešit to, že některé NPC, od kterých 

jsem měl kartu vyhrát, už nejsou k sehnání. Třeba Lambert. 
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 Jedenáctý den hraní. 2 h  

Konečně můj vymodlený Kaer Morhen, je tu nádherně. Cítím nostalgii. Dělám si pořádek v 

inventáři a hodně času trávím sbíráním zaklínačských částí zbrojí. Velmi se mi líbí horské 

prostředí kolem hradu a náhodné questy, na které narazím. Například ten s duchem malého 

zaklínače v rozvalinách hradu. Je tu skvělá atmosféra. Zvuky jsou udělány naprosto precizně, 

vše pod nohama křupe tak, jak by mělo. Velmi autentické. Dnes jsem si všiml toho, že Klepna 

začne velmi hlasitě dýchat, jakmile se blíží konec její výdrže. Myslím, že se CDPR Red zabýval 

opravdovými detaily, které hráči buď ani nezaznamenají tím, že jsou natolik reálné, nebo 

zaznamenají a jsou do hry ještě více ponořeni a zamilováni. 

 Dvanáctý den hraní. 8 h ?? 

Konečně mám požadovanou úroveň na hraní Hearts of Stone. Je to úžasné! Hra mě doslova 

znova uchvátila a já hrál dlouho do noci. Cítím se jako závislák. Nebyl jsem ani schopen napsat 

záznam do deníku ihned po hraní, měl jsem hlavu plnou příběhu. Přemýšlím, co je zač O'Dimm, 

jaká postava je vlastně Olgierd. Krom toho, že mi velmi připomíná Davida Beckhama, se mi 

jeho postava moc líbí. Je opět ohromně komplexní. Dále jsem byl upřímně pobaven situací ze 

svatby. Celé DLC je skvěle propracované, působí ohromně živě. Celá nálož hutné zaklínačské 

atmosféry mě pohltila. Tolik tajemství, tolik co objevovat.  

Musím popsat jeden silný zážitek z hraní. Na počátku, kde se poprvé setkáme se  

O'Dimmem, jsem na sobě zpozoroval nefalšované známky strachu. Nevím, zda to byl strach, 

ale opravdové ponoření určitě, takový ten pocit „mindblown“, kdy si vás hra namaže na chleba. 

Já totiž přišel na Crossroads brzy, někdy kolem poledne. Potkal jsem tam kolečko dětí, které 

zpívají písničku s velmi chytlavou melodií a šíleným textem. Zaposlouchal jsem se do ní, snažil 

překládat vše, co děti zpívaly, a pak se dal do meditace. Probudil jsem se přesně o půlnoci, kdy 

O'Dimm již seděl na stromě a pískal si STEJNOU melodii, jakou děti před ním. Opravdu mnou 

projel blesk, jak děsivé to bylo. Možná to tolik prožívám z toho důvodu, že normálně hudbu 

zapnutou nemám, nevím. Uff. 

 Třináctý den hraní 6 h ?? 

DLC dohráno. Velice chválím CDPR Red. Jsou opravdu nadaní. Celý quest s Olgierdovou 

ženou Iris byl jedno velké morální dilema. Byl to zároveň opravdu nepředvídatelný příběh. 

Netušil jsem, zda si od ní růži vzít mám či ne, přemýšlel jsem nad tím, zda za ní poté Olgierd 

nezavítá sám a nepomůže jí on...nakonec jsem si růži vzal, ale podíval jsem se na youtube na 
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výsledek, toho, jak by to dopadlo v opačném případě. Proč tam ta možnost není? Silné, opravdu 

velmi silné. 

 Čtrnáctý hraní. 5 h 

Dohrál jsem hlavní příběh. Nevím, jak se to stalo, ale z Ciri je císařovna. To mě trochu 

zaskočilo… někde jsem něco podělal, ale co už. Byl jsem natolik zaměstnán DLC Hearts of 

Stone, že jsem pravděpodobně nedával pozor při hlavních rozhodnutích. Ani nevím, jaká to 

byla. No, co, nevadí, i to považuji za dobrý výsledek. Budeme se spolu dál stýkat ale nebude 

zaklínačkou...myslím, že k tomu má dobré vlohy.  

 Patnáctý den Hraní. 9 h 50 min ?? 

Wine and Blood je geniální. Snad nejlepší věc ze hry. A miluji svou novou vinici, kam se 

dokonce přistěhovala i Yen. Nádhera!!! Nemohu ani psát deník, kolik nových podnětů to je. 

Připadá mi, že toto samotné rozšíření vydá za celou samostatnou hru. Wow, jedno velké wow. 

Obrovská rozlehlost a tisíc nových předmětů. Oceňuji také nový Gwint deck, na Skellige jsem 

se těšil.  

Zkusil jsem teď vypnout otazníky i minimapu, a ač mi občas orientace dělá velké problémy, 

myslím, že jsem do hry nakonec ponořen nejvíc, co jsem kdy byl. Zkouším hrát na deatmarch 

a jediný problém v rámci kažení herní zážitku je ten, kdy zdlouhavě čekám na načtení hry poté, 

co zemřu. Bojový systém se mi ale nezdá příliš složitý, takže neumírám příliš často, zvládnout 

se to dá. Rozhodně si hru zahraji podruhé tímto způsobem. Budu se již na mapě lépe orientovat 

a nebudu sám sebou tlačen do toho, abych vše splnil v co nejkratším možném čase. Vše si 

v klidu projdu a objevím sám, bez vodítek. No, musím jít nejdřív dohrát tu rozehranou, tak na 

shledanou! Konec hlášení. 


