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ANOTACE 

 

 Představa hry jako omezeného časoprostoru využívaného převážně jako náplň volného 

času, zábavy nebo účelového nástroje se ukazuje být velmi omezená. Z takto pojatého střípku 

obsáhlého fenoménu hry a hraní nelze porozumět, co vše nám hravost může přinést. Odlišení 

předmětnosti hry a procesu hraní (si) ukazuje obecný pojem hry v novém, tajemnějším pohledu. 

Odklon od obecně přijatého výkladu co je hra a co hraní, znamená vnoření se do pojetí hravosti 

jako principu, který řečtí i novověcí filosofové přirovnávali k principu bytí. Novým pohledem na 

hru můžeme změnit vnímání hodnot světského života a proměnit způsob vnímání vlastní bytnosti. 
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ANNOTATION 

 

 The idea of a game as a limited space used mainly for fun, leisure or a purposeful 

instrument is quite limited. From this definition of the vast phenomena of games and play, it is 

impossible to recognize what else playfulness can offer. By differentiating the subject of the game 

from the gaming process itself, allows perceiving the general concept of game in a new light. Such 

a deviation from the generally accepted interpretation of what game is and what playing is, 

enables the perception of playfulness as a principle in the same way as Greek and modern 

philosophers described the principle of being. Utilizing this new view we can change the 

perception of values in everyday life and transform the way we perceive own being. 
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1 ÚVOD 

 

Čím dál tím více si začínám myslet, že lidský život s sebou nese existenční 

situace, klíčové okamžiky, rozhodnutí a jednání, které se napříč lidskými životy opakují. 

Opakuje se jejich podstata, přestože v čase a prostoru, který k lidskému chápání 

neodmyslitelně patří, se nachází vždy v jiném přítomném okamžiku. Narodíme se, učíme 

se, vstupujeme do přátelských vztahů, setkáváme se s prací, láskou, porozuměním, 

prohrou, odpouštěním, vychováváme děti, hodnotíme činy a jednání své vlastní i 

ostatních, vzděláváme se, uspokojujeme potřeby vlastní i ostatních, radujeme se, prostě 

žijeme, až nakonec přijde smrt. Jak jednoduchý je ve své podstatě lidský život ve své 

uzavřenosti a jak komplikovaný může být, když máme učinit rozhodnutí. Nechalo by se 

říci, koloběh života
1
, který je nám tak známý a kterému v jeho podstatě a jeho smyslu 

stále plně nerozumíme. Nerozumíme jeho pravidlům, a pokud ano, není jisté, že zůstanou 

stejná tak, jak jim nyní rozumíme, že nepřijde někdo (či my sami) a neučiní zvykům 

konec a nastolí pravidla a zvyky nové. Nebo může přijít jedinec, který dodrží všechna 

obecně stanovená a ctěná pravidla, a přesto způsob jeho jednání nebo chování bude 

něčím jiný a v očích konzervativců přijatelný jen s výtkami. Myslím tím způsob řešení 

problému, který vyžaduje tvořivý výklad stanovených pravidel. Tvořivost a neobvyklý 

způsob myšlení i jednání totiž dokáže při řešení problémů nalézt způsob, který dosáhne 

stavu věci, která se zdála být zpočátku nedosažitelná. 

Ve světě, v bytí, v existenci vesmíru existuje mnoho možností pro způsob, jak 

existovat. A přestože existují různé formy hranic, kterým rozumíme jako neměnným, 

vznikají situace, která původně neměnné hranice boří. Velmi přístupný příklad najdeme 

ve spolužití rodičů a dětí. Existuje hranice, kdy dítě nesmí nosit jídlo do obývacího 

pokoje a tablet do kuchyně. Dítě však ve své tvořivosti touží najít možnost, kterou by 

naplnilo své touhy mít tablet v kuchyni a jídlo v obývacím pokoji a přitom aby uznalo 

podmínky (hranice), které mu stanovili rodiče. Řešení je vlastně velmi jednoduché. 

Pokud si dítě lehne tak, aby překlenulo stanovenou hranici, kterou je v našem případě 

práh mezi kuchyní a obývacím pokojem, může ležet mezi dveřmi. V rukou tak bude mít 

tablet, který neopustil prostor obývacího pokoje, vedle nohou si může položit jídlo, které 

                                                           
1
 "prokletí vznikání" NIETZSCHE, Friedrich. Filosofie v tragickém období Řeků. Ve Votobii 1. vyd. Přeložil Jan BŘEZINA,  
přeložil Jiří HORÁK. Olomouc: Votobia, 1994. ISBN 80-85619-44-x. Str. 27 
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zase neopustí prostor kuchyně. Hranice (podmínky hry) stanovené rodiči jsou splněny a i 

dítě dělá, co chtělo, hrát si s tabletem při jídle. Příklad ukazuje, že tvořivý způsob života 

nám může dovolit žít tak, abychom dosáhli svých cílů, přestože v očích ostatních se zdá 

být náš výklad v nesouladu s etickými pravidly, morálkou, obecně využívanými postupy 

nebo čímkoli, čemu rozumíme jako obecně platným pravidlům (hranicím). 

Dostáváme se na pole otevřenosti mysli, tvořivosti, schopnosti tvořit v čase a 

prostoru i ve vlastní mysli, bavíme se o procesualitě života, která v jednom okamžiku 

může stát na místě a v druhém se rychle rozběhne kupředu nebo zpět, aby se dále zase 

něco dělo. Tyto změny, dalo by se říci procesy, jsou v našich existencích neodmyslitelně 

přítomné. Pokud bychom měli zpředmětňovat, dal by se tento pohyb a proces existování 

nazvat životem, nebo také uzavřeností získávající smysl až smrtí. "Na smrti je strašné to, 

že mění život v osud."
2
 Dokud ale žijeme v časoprostoru, žijeme v procesu, do něhož patří 

neustálá nutnost dosahování stavů věcí, dalo by se říci i cílů. Ať už jde o naplňování 

fyzických potřeb, přemýšlení, plánování, prosté žití teď a tady.  Naše žití, dokud je, je 

především procesuální, sukcesivní. Žijeme v neustálé přítomnosti, jejíž prožívání se 

neustále opakuje na stále se měnících základech propojenosti minulosti, přítomnosti a 

budoucnosti. A přesto žijeme vždy s vědomím bytí k smrti. 

 Náš pobyt (Dasein) je procesem, zpětně hodnoceným jako předmětnost. Takových 

pobytů je však v existenci světa velmi mnoho, navazují na sebe, prolínají se, stejně jako 

existence různých strategií, pravidel, pohledů a hodnocení jich samých. Někteří autoři 

pak přirovnávají tuto proměnlivost a procesualitu metaforicky ke hře, označují hru jako 

symbol světa, nebo rozumí hře jako stavu mysli či jako kosmickému dění. Jiní autoři zase 

hře rozumí jen jako předmětnosti, kterou můžeme díky srovnávání různých herních 

aspektů a forem kategorizovat. Pro tento pohled bývá metafora života jako hry 

nepřijatelná. 

"Odkrýváním hranic hry tedy zároveň narážíme na 

posedlost, ve které se hra rozpadá. Vydat se směrem k 

hranicím znamená vystavit se riziku, že předmět zkoumání 

změní podobu stejně jako ten, kdo ho zkoumá. Je-li hra naší 

hrou, jsme-li hráči, jsme-li ve hře, rezonuje pak hranice hry 

s prahem vědomí nás samých."
3
 

                                                           
2
 SARTRE, Jean-Paul. Bytí a nicota: pokus o fenomenologickou ontologii. Přeložil Oldřich KUBA. Praha: OIKOYMENH, 2006. 
Knihovna novověké tradice a současnosti. ISBN 80-7298-097-1. Str. 160 
3
 PETŘÍČKOVÁ, Taťána. Apologie klouzavého pohybu; O hře a stepním vlku. Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2017. 

ISBN 978-80-87054-50-5, str. 55 
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1.1 POJETÍ HRY V HUMANITNÍCH VĚDÁCH A TEORIÍCH 

  

 Autoři zabývající se hrou zmiňují jedním z nejstarších filosofů zmiňujících hru 

Platóna, který ji chápal jako odliku. Platónský výklad poukazuje k zaostávání 

neskutečnosti za nitrosvětskými jsoucny, k pasivnímu zrcadlení vzoru a odliky, kdy je 

mimésis momentem odkouzlení. Obraz, kopie, odlika nám dávají zdání jsoucna, nikoliv 

však jsoucno samo. Odlika je méně než vzor, věc méně než idea. Odkouzlený pohled hru 

odkrývá jako pouhý zrcadlový odraz vážných činností skutečného světa. 
4
 Jeho pojetí však 

dnes lidé bez znalosti děl o fenomenologii hry zřídka znají. Pojem hra však v průběhu 

staletí získal minimálně dva odlišné významy. Hra jako předmět a hra jako činnost. V 

každodenním životě se komplikovanost obou označení propojila a rozumění jejich 

samotným významům mizí. Procesualita se propojuje s předmětností, otevřenost se 

striktní uzavřeností. Je to jako bychom srovnávali pohyb, dosahování cíle, s jeho 

dosažením. 

 Pojímání hry i procesu hraní opomíjející či přehlížející jejich odlišnost je v 

běžném životě lidí tak zažitá, že například i profesionální sport nazýváme hrou. Běžně 

nacházíme definice a pojetí hry, které povrchně propojují ucelenost a samotný průběh 

her.  

 Z praxe lze uvést publikace Miloše Zapletala
5
, kde jsou hry předkládány jako 

předmětné, kategorizované podle počtu hráčů, podle místa, kde se hrají, nástrojů které 

používají a také se podle toho, jaké dovednosti hra podporuje. Kategorií je také délka 

trvání aktivity a hra jako prostředek k (určitému stavu věcí). Zapletal uvádí hry vhodné 

pro trénování pozornosti, postřehu, pro zábavu, seznamování apod. Jednotlivé hry se tak 

mohou stát prostředkem výchovy, stávají se nástrojem dosahování určitého stavu věcí. 

"Výchova je tedy jistým výrazem hry ve smyslu souhry, děje se herním způsobem, tj. 

nenásilně a přirozeně."
6
 Pojetí hry a herní aktivity jako prostředku dosahování určitého 

stavu najdeme také u Prázdninové školy Lipnice
7
 a u autorů zabývajících se hrou a 

hraním na poli pedagogicko-psychologickém
8
. Herní aktivity Prázdninové školy Lipnice 

a na poli pedagogiky však mívají i hlubší filosofický, psychologický nebo společenský 

                                                           
4
 PETŘÍČKOVÁ, Taťána. Apologie klouzavého pohybu: o hře a Stepním vlku. Praha: Herrmann, 2017. ISBN 978-80-

87054-50-5. Str. 16-19 
5
 ZAPLETAL, Miloš (1987, 1988, 1995, 1996) 

6
 HOGENOVÁ, Anna. Hra a filosofie. Pedagogika .2001, 4, 471-478. ISSN 0031-3815. Str. 476 

7
 HRKAL, Jan, Radek HANUŠ, Daniela SOBKOVÁ ZOUNKOVÁ a Veronika HILSKÁ (2000, 2007, 2013) 

8
 KLUSÁK, Miroslav a Miloš KUČERA (2010), NĚMEC, Jiří (2004), HERMOCHOVÁ, Soňa (2005) 
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přesah. Vliv her lze studovat v mnoha oborech. Pedagogika a psychologie hru reflektuje 

jako hygienu těla i ducha, taktéž jako způsob odpočinku nebo jako protiklad pragmatismu 

života, jako nápodobu praxe.
9
  Z odborných textů nelze nezmínit již zde přístup Rogera 

Cailloise
10
, který představil hraní také jako proces, jako činnost, avšak především se 

zapsal do pamětí jako autor, který pojal hru jako předmět, jako kategorii. 

 Erich Berne definuje hru z psychiatrického hlediska, což jeho definici hry řadí 

také do náhledu hry jako prostředku k dosažení stanovených cílů, stavů věcí a to 

především v psychickém stavu jedince, který se jí zúčastní. Jeho hra je způsob 

představení situace, využívá hraní jako simulace určitého stavu věcí, jako simulaci 

možností, které mohou jedince uvést do jiného způsobu myšlení a tím i chování a 

jednání
11
. Pro představu o jeho pohledu na věc uvedu několik příkladů - "Když tvrdíme, 

že veškerá společenská činnost spočívá v hraní her, neznamená to ještě, že se jedná 

převážně o 'legraci', nebo že se partneři v takových vztazích vážně neangažují."
12

 Za 

společenskou činnost přitom Berne považuje jakékoli jednání, do něhož jsou zapojeni 

minimálně dva lidé. Příkladem jsou i manželské vztahy, v nichž oba jedinci zastávají 

různé individuální pohledy na skutečnosti a pro dosahování vlastních cílů, uspokojování 

potřeb volí konkrétní archetypální jednání, které by se dalo označovat za hraní role. 

Přičemž samotné jednání nemusí nutně přinášet jedinci pozitivní pocity, ale naopak 

dokáže vyvolat v jedinci zarputilost. "Zakotvené mezilidské vztahy, jako jsou rodina či 

pracovní kolektiv, jsou prakticky denně nahlodávány stereotypními spory, jež právě 

denně končí bez jakéhokoliv vyústění. To, čemu by čtenář řekl každodenní spor bez 

náležitého vyústění (...)."
13

 tomu Berne také říká hra. "Je-li například agent v ´pojišťovací 

hře´ tvrdý hráč, hledá vhodnou šanci nebo na ní pracuje bez ohledu na to, jak se jeví ve 

své konverzaci. Jestliže je ´hoden své mzdy´, záleží mu jenom na tom, aby ´dostal svého 

muže´. Totéž platí i pro jiné lidi, kteří provozují podobnou hru, když ´dělají do realit´ 

nebo ´do prádla´ nebo do podobných oborů. Zatímco se tedy obchodní cestující zúčastní 

zábavy ve společenském seskupení — zvláště různých variant ´Bankovního konta´ — 

může za svou příjemnou účastí skrývat celou řadu obratných manévrů, jejichž účelem je 

                                                           
9
 srov. PETŘÍČKOVÁ, Taťána. Apologie klouzavého pohybu: o hře a Stepním vlku. Praha: Herrmann, 2017. ISBN 978-80-

87054-50-5. Str. 16 
10

 CAILLOIS, Roger. Hry a lidé: maska a závrať. Praha: Nakladatelství Studia Ypsilon, 1998. ISBN 80-902482-2-5. 
11

 srov. "Stejně tak je to i se vztahem těla a duše, které jsou základem zdraví a mají podobu hry. Jde více než o 
protiklady o harmonii, vzcházení zacházením můžeme přirovnat právě k zemi/nebi, k tělu/duši. Jde o jakési ladění mezi 
těmito částmi celku, o hru (...). Toto vylaďování je možno pochopit také jako hru." in HOGENOVÁ, Anna. HRA A 
FILOSOFIE. PEDAGOGIKA roč. LI, 2001 (str. 471-487) 
12

 BERNE, Erich. Jak si lidé hrají. Svoboda Praha 1970 z originálu 1964. str. 20 
13

 tamtéž, str. 8 
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vylákat právě ten druh informací, na jakých má profesionální zájem."
14

 Nebo další 

příklad chování považovaného za hru - "Sedmiletého chlapce rozbolel u oběda žaludek a 

prosil proto, aby se mohl vzdálit od stolu. Rodiče mu navrhli, aby si šel na chvíli lehnout. 

Jeho tříletý bratříček Mike se hned nato ozval: 'Mě taky bolí bříško!' zřejmě jenom proto, 

aby upoutal stejnou pozornost. Otec se na něj chvíli díval a pak řekl: 'Ty přece o tuhle 

hru nestojíš, viď že ne?' Načež se Mike rozesmál a zvolal: 'Vůbec ne!' Kdyby se v tomto 

případě jednalo o domácnost, kde je jídlu a pití věnována přehnaná pozornost, vyděšení 

rodiče by okamžitě poslali do postele i malého Mikea. A kdyby s ním takové představení 

sehráli několikrát, dalo by se čekat, že se tato hra stane součástí Mikeova charakteru; 

dochází k tomu velmi často tam, kde tomu rodiče sami napomáhají. Mike by předstíral 

nemoc pokaždé, kdykoliv by žárlil na výhody udělované starší mu sourozenci, aby z toho 

měl podobný prospěch. Druhotný přenos by se tedy skládal z následujících vět: 'Mně je 

špatně' (sociální úroveň), 'Musíte mi také dopřát takovou výhodu' (psychologická 

úroveň). Mike však byl uchráněn před osudem podobného hypochondra. Možná že ho 

čeká horší osud, ale o to v tomhle případě nejde. Důležité je, že hra byla právě v tomto 

bodě ve stavu zrodu (pozn. př.). rušena otcovými slovy a že chlapec upřímně doznal, že 

svůj výrok nemyslel vážně, že si jenom tak hrál"
15

 Erich Berne ve svých příkladech 

vlastně ukazuje, že jako hru můžeme chápat jakékoli společenské rozhodnutí, které vede 

k námi stanovenému stavu věcí, a bohužel nelze vynechat ani válku.  

 V souhrnu bychom mohli říci, že Berneho pojetí společenského jednání, které 

můžeme nazvat hrou, je vyjádřením našeho pohledu na svět, vyjádřením toho, co 

považujeme za pravdivé. Přestože v jeho díle najdeme i zmínku, že "Měřítka by měla hry 

jasně odlišit od různých postupů, obřadů, kratochvílí, operací, manévrů a stanovisek, jež 

vznikají z rozličných postojů. Hra se také rodí z určitého postoje, ale postoj sám o sobě 

nebo jemu odpovídající stanovisko není ještě hrou." 
16

 Vlastní pohled na svět můžeme 

interpretovat právě v herní aktivitě, která simuluje konkrétní životní problematiku. Na 

základě stejné simulace, při interakci s druhými aktéry téže situace, je možná i proměna 

původního pohledu na svět a tak i změna vlastní identity. V tomto smyslu Berne 

nepojímá svět hry a svět jako celek, jako oddělené fenomény. Anna Hogenová také 

podotýká, že "ve hře jsme ochotni tyto rozvrhy přezkoumávat. Přezkoumávání, tato hra, 

je vlastně odvahou, vážnou věcí!"
17

 

                                                           
14

 BERNE, Erich. Jak si lidé hrají. Svoboda Praha 1970 z originálu 1964. Str. 53-54 
15

 tamtéž, str. 64-65 
16

 tamtéž, str. 73-74 
17

 HOGENOVÁ, Anna. Hra a filosofie. Pedagogika .2001, 4, 471-478. ISSN 0031-3815. 
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 Hans-Georg Gadamer má za to, že hra je základní funkcí lidského života - "lidská 

kultura je bez prvku hry zcela nemyslitelná"
18

. Odkazuje přitom především na Huizingu a 

Guardiniho, kteří jsou autory myšlenky, že kult a náboženství i umění v sobě obsahují 

prvek hry. 

Pojetí hry nepatří nutně pouze na pole humanitních věd. V rámci matematické 

ekonomie vznikaly teorie her v první polovině 20. století
19

. Metaforicky je pro toto 

ekonomické pole hra pojmem vyjadřujícím vždy přítomné rozhodovací situace mezi více 

účastníky časoprostoru. Už je jedno, dáme-li za příklad rozhodování podnikové, 

individuální, vojenské nebo politické, najdeme ho totiž i u biologických druhů. Tato 

teorie považuje všechno jednání za rozhodovací proces, rozhodovací hry. 

 

                                                           
18

 GADAMER, Hans-Georg. Pravda a metoda I: nárys filosofické hermeneutiky. Přeložil David MIK. Praha: Triáda, 2010. 
Paprsek (Triáda). ISBN 978-80-87256-04-6. Str. 27 
19

 srov. DLOUHÝ M., FIALA P. Úvod do teorie her - Analýza konfliktů a spolupráce. Oeconomica, 2009; 978-80-245-
1609-7  
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1.2 FILOSOFICKÁ PROBLEMATIZACE FENOMÉNU HRA 

 

Specifické je taktéž filosofické pojetí hraní a fenoménu hra, jemuž byla věnována 

mnohá díla, a přesto neexistuje jednotně uznávané pojetí. Komplikovanost fenoménu hra 

spočívá v jeho historické proměně. Historicky si lidé hrávali spontánně, postupem času se 

však ze spontánního a svobodného hraní stává hra umělá. Friedrich Schiller píše, že 

"člověk je jenom tam celým člověkem, kde si hraje"
20
. Smysl si lze představit na příkladu 

tance. Mnozí umíme valčík, polku, latinskoamerické tance, avšak spontánně tančit jako 

by dnes dovedl jen málokdo. Již Ludwig Wittgenstein má za to, že přesné definování 

pojmu hra není možné, neboť i samotné definování hranic je komplikované - co chápeme 

jako hru, co jako hraní? Dílčí pravdy v jednotlivých definicích fenoménu hra však 

nepopřel. Poukázal ovšem na neexistenci obecně platné a obecně přijímané definice.
21

 

Hranice fenoménu hra jsou široké a mohou být vlastně, metaforicky řečeno, 

bezedné. Přesto ve filosofických dílech najdeme rozlišení procesuality hraní a její 

ohraničenosti, v konkrétní formě hry. Bohužel se toto rozlišení v některých starších 

dílech či esejích ztrácí. "Herec hraje (play) postavu, která hraje jakožto hrající hru 

(game).", "Hráč, hrající hru (game), je postavou hry (play) světa. Jde o hru života, která 

může být tematizována v umění, v sociálních vědách nebo ve filosofii."
22

 Hře můžeme 

rozumět jako kratochvíli, sportovnímu zápolení, divadelnímu představení, prostředku 

vzdělávání nebo údobí, kdy se dostáváme z běžného světa, ale i jako metafoře bytí. 

Můžeme však myslet i hru na hudební nástroj, počítačovou hru, slovní hříčku, legraci, 

nespoutanost, sport. Přestože někteří autoři nepovažují za hru například hraní na hudební 

nástroj, stejně jako sport, divadlo nebo film. Uvedené činnosti označují spíše za formu 

práce, povolání, vyplňování volného času, jsou zábavou, nikoli hrou.
23

 Z příkladů plyne, 

že hře lze rozumět různě, i jako jiné dimenzi našeho bytí, oddělené od každodenních 

starostí o vlastní život. Co a jak je proto hra? 

 Běžně rozumíme hře a hraní (si) jako ohraničenosti, pevně daným pravidlům, 

která umí překračovat možnosti běžného světa. Takto rozuměnou hru zná každý z nás. 

Každodenně vidíme, jak si hrají zvířata, dospělí i děti. Ve filosofickém slovníku najdeme, 

                                                           
20

 FINK, Eugen. Oáza štěstí. Přeložil Jiří ČERNÝ, přeložil Věra KOUBOVÁ. Praha: Mladá fronta, 1992. Váhy (Mladá 
fronta). ISBN 80-204-0224-1. Str. 12 
21

 srov. WITTGENSTEIN, Ludwig. Filosofická zkoumání. 2. upr. vyd. Praha: Filosofia, 1998. Základní filosofické texty. 
ISBN 80-7007-103-6. §65, 67, 68, 71, 75 
22

 SLOUKOVÁ, Danica. Hle hra... filosofická relexe fenoménu hry, 2003; str. 13 
23

 NOSEK, Jiří, ed. Hra, věda a filosofie: sborník příspěvků. Praha: Filosofia, 2006. ISBN 80-7007-222-9. Str.  12 
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že hra je "dobrovolná činnost, která je vykonávána uvnitř pevně stanovených časových a 

prostorových hranic, podle dobrovolně přijatých, ale bezpodmínečně závazných pravidel. 

Pramení z obecné lidské potřeby rituality (ať už u her sportovních či divadelních). Svůj 

cíl má v sobě samé a je doprovázen pocitem napětí, radosti a vědomím ´jiného bytí', než 

je ´všední život´".
24

 Jedním z aspektů hry je spotřebovávání přebytečné energie a 

získávání pocitu radosti. Erich Berne však namítá: "Když tvrdíme, že veškerá společenská 

činnost spočívá v hraní her, neznamená to ještě, že se jedná převážně o 'legraci', nebo že 

se partneři v takových vztazích vážně neangažují. Na jedné straně 'hraní' fotbalu nebo 

jiných sportovních 'her' nemusí být pro zúčastněné vůbec zdrojem potěšení a hráči se 

mohou chovat velmi zarputile; takové hry mají například s hazardem a podobnými 

'hrami' jeden společný rys — že totiž bývají skutečně velmi vážné, dokonce až osudné."
25

 

 Jan Sokol rozumí hře a hraní (si) jako činnosti, na které jedinci záleží, do níž se 

vrhá s plným nasazením a vážností. Je mu ohraničeností, činností omezenou v prostoru a 

čase, která se od běžného života jasně odlišuje, třeba "bílou čárou nebo oponou, 

píšťalkou nebo zvonkem" a v jejímž omezeném rámci se jedinec cvičí, připravuje se na 

život. Oddělenost a opozice mezi hrou a životem je v jeho díle velmi silná. „Tohle není 

žádná hra, tady jde o život.“
26

 Vše, co je ve hře, v ní však zůstává. Jinak formulovanou 

tezi Jana Sokola, která se ke hře váže, je: "Hra je velice zvláštní fenomén (...). Vyznačuje 

se tím, že z ní nic není, že nikam nevede a nikdo z ní nic nemá."
27

 Nevylučuje podobnosti 

života a hry, avšak vnímá obé za dva odlišné světy. "Hra není "život" a život nejspíš také 

není hra, jak tvrdili romantici, ale nějak to spolu jistě souvisí."
28

   

 

Hře lze ovšem rozumět i jako principu, který prostupuje celým životem. Tento 

princip je jakousi metaforou samotného bytí světa. Heidegger je přesvědčen že "životem 

umíráme a smrtí žijeme, v každém vzcházeni je zacházení a obráceně. A právě toto je ta 

nejpůvodnější hra, kterou hraje náš život a život čehokoliv jiného, jedná se o původní 

ontologickou hru, která udržuje běh světa v harmonii neustálým vyrovnáváním protikladů 

vzcházení a zacházení, ale nikoli po sobě, ale současně."
29

 Rámec hry ve smyslu procesu 

najdeme také označován jako vyladěnost protikladů, hru sil, harmonii, symbol světa, 

                                                           
24

 BLECHA, Ivan. Filosofický slovník. 2. opr. a rozš. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 1998. ISBN 80-7182-064-4. 
25

 BERNE, Eric. Jak si lidé hrají. Praha: Svoboda, 1970. Str. 20 
26

 SOKOL, Jan. Malá filosofie člověka a Slovník filosofických pojmů. 4. rozš. vyd., (Ve Vyšehradu 2.). Praha: Vyšehrad, 
2004. ISBN 80-7021-713-8. 
27

 NOSEK, Jiří, ed. Hra, věda a filosofie: sborník příspěvků. Praha: Filosofia, 2006. ISBN 80-7007-222-9. Str. 35 
28

 SOKOL, Jan. Malá filosofie člověka a Slovník filosofických pojmů. 4. rozš. vyd., (Ve Vyšehradu 2.). Praha: Vyšehrad, 
2004. ISBN 80-7021-713-8. 
29

 srov. HOGENOVÁ, Anna. Hra a filosofie. Pedagogika .2001, 4, 471-478. ISSN 0031-3815. Str. 481  
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starost o bytí.
30

 Můžeme hru rozumět i jako způsob života? Způsobem plným kreativního 

myšlení, který nás bude naplňovat harmonií a klidem - Anna Hogenová píše, že 

"potřebujeme obnovit, restaurovat a nově otevřít stavidla fantazie, a to nejen v dětském 

věku, kde je to zvlášť nutné, ale také v dospělosti."
31

  

Eugen Fink se inspiroval odkazem řeckého myšlení, přijal možnost, že člověk 

dokáže změnit životní filosofii, dokáže změnit rozumění sobě samému, přijme-li tezi, že 

život lze srovnávat se hrou, s hraním. Jak psal již Hérakleitos, život a svět je jako hrající 

si dítě - “Věk (běh světa) je hrající si děcko, posouvající kaménky ve hře, je to království 

dítěte.”
32

  Hra mu byla tím, co zakládá celý kosmos. Hráči této hry jsou potom všichni 

(tím byli myšleni lidé i bohové). 

Je život hra, svět hraním si, hrajícím si bytím, jeho nevinností? Metaforicky 

bychom mohli připodobnit lidský život, existenci světa k neustálé hře, proměně, 

vyváženosti, tvořivosti, která nás vede, ovládá, učí, doplňuje a vytváří. Hra jako život, 

život jako hra, přítomnost, pohyb, změna, možnosti, tvořivost, atd. Pojetí principu života 

jako hraní považují autoři za možné. Jde o uvědomění si pojetí žití ve větší svobodě. 

Hravost lze poté klást do kontextu nevinnosti, svobody a vědomého žití přítomnosti, 

tvořivosti. Zároveň také do kontextu pojmů nejistota, možnosti, zvyk i souvislosti 

proměnlivých pravidel lidského života a lidských společností.  

Hravost v životě, hravost v myšlení, rozhodování i jednání, hravost jako způsob 

bytí světa i jako životní filosofie. Toltécké učení mluví o hře života jako spojení svobody 

v nesvobodném světě, spojení božského co je v nás s tím, co jsme si vytvořili. Yequáni 

své životy neporovnávají, nehodnotí výkony, rychlost, apod. - jdou svým tempem, 

nesrovnávají se a nesoutěží, kdo kam dojde dřív. Například když přenáší část úrody, 

nepředhánějí se, kdo toho kolik nese, pro ně je důležité, že se všichni podílí na jednom 

cíli, spojují vlastní síly se silami ostatních.
33

 

Lze hravosti rozumět jako schopnosti žít v přítomnosti, své vlastní autenticitě a v 

souladu s vlastními možnostmi a ideály, a zároveň v souladu s povinnostmi zákona i 

morálky? Mohla by se stát hravost synonymem života, přestože mu dnes rozumíme jako 

vážnosti a hře jako radosti a nevážnosti? Cílem diplomové práce je ukázat, že rozumění 

                                                           
30

 HOGENOVÁ, Anna. Hra a filosofie. Pedagogika .2001, 4, 471-478. ISSN 0031-3815. Str. 481 
31

 tamtéž, str. 479 
32

 tamtéž, str. 471 
33

 LIEDLOFF, Jean. Koncept kontinua: hledání ztraceného štěstí pro nás i naše děti. Praha: DharmaGaia, 2007. Nová éra. 
ISBN 978-80-86685-79-3. Str. 35 
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životu jako hře ve smyslu tvořivosti, hravosti není pouhou nepravděpodobnou spekulací. 

Naopak je pojetím, které nám může přinést radost a uvědomění si čistoty světa. 

Neevropské filosofie a způsoby vedení života, se mohou jevit oproti evropskému 

způsobu žití jednodušší, hravější a spontánnější. Avšak i evropská tradice zná pojetí 

života jako hry, přestože obvykle srovnáváme život s nutností uspokojovat potřeby nebo 

vytvářet ekonomické hodnoty. 

Život jako hra, jako nevinnost bytí, přitom ani v nejmenším nevylučuje, že by 

součástí života neměla být práce, povinnosti, morální hodnoty, pravidla a disciplína. V 

tomto pojetí hry jako nevinnosti života, života obsahujícího obé, práci i odpočinek, radost 

i smutek, dualismy, které můžeme vyjmenovávat do nekonečna, je vyjádřena neustálá 

proměna, činnost, a nutnost pohybu.  

 

"...pokud pochopíme jak je hra a co je hra, tak můžeme pochopit vztah mezi 

jednotlivými prvky reality a tedy realitu jako celek."
34

 

                                                           
34

 HALÁK, Jan (2015): Beyond Things: The Ontological Importance of Play According to Eugen Fink, Journal of the 
Philosophy of Sport, DOI: 10.1080/00948705.2015.1079133. 
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2 HISTORICKÉ PŘÍSTUPY K OBECNÉMU POJMU HRA 

 

Je nutné si uvědomit, že obvyklé pojetí fenoménu hry v našem kulturním prostoru 

odpovídá činnosti ohraničené v čase a prostoru. Například hra na hřišti (fotbal, tenis atp.) 

jevišti, v dětském pokoji, lese či na louce nebo hry s předměty, tj. například hra v šachy, 

člověče nezlob se i hazardní hra, hra na hudební nástroj
35
. Patří sem však i kratochvíle 

jako točení se na jednom místě okolo své osy, nebo se zavázanýma očima a následným 

během ke stanovenému cíli. Všechny takové hry tedy probíhají v prostoru ohraničeném 

čarou, stromem, pódiem, ringem či jiným vědomě přijatým prostorovým omezením a v 

čase, tj. hry jsou vymezeny předem daným a uznaným časovým údobím nebo končí ve 

chvíli, kdy je dosaženo herního cíle. Definice hry, která v sobě obsahuje prostorové a 

časové omezení hry, je v nás poměrně hluboko zakořeněna a může nás pak omezovat 

chápání hry jako metafory bytí nebo hry jako procesu, jenž je metaforou bytí a života. K 

méně obvyklým pojetím patří i hra ve smyslu vyjádření představy bytí světa, tedy jako 

výkladu světa, například s mytickým obsahem.   

Toto je důležitý moment, neboť nás přivádí již zde k dílu Eugena Finka, který si 

položil otázku, zda rozumíme bohatě strukturovanému pojmu hra? Například k méně 

známým pojetím hry patří teorie představující hru jako činnost s mytickým obsahem, 

obřad či výklad světa. Anna Hogenová v eseji "představuje fenomén hry především v 

souvislostech ontologických, gnozeologických, ontických, existenciálních, axiologických a 

jiných. 'Hra' zde nevystupuje jen jako prostředek určený к výchově, vzdělávání, zábavě, či 

nějakému jinému pragmatickému účelu, ale stává se ontologickým principem kosmických 

sil..."
36

 

 

Rozmanitost světa her logicky vede k rozmanitým přístupům k hraní a hře jako 

fenoménu. Neboť hra jako fenomén je rozsáhlá a bohatá stejně jako další čtyři 

existenciály
37

 láska, boj, práce a smrt. Vzhledem k záměru představit hru jako bohatě 

                                                           
35

 srov. "Yet we know that play is something different, standing on its own. Further, bearing in mind that the term 
'playing' is never applied to singing, and to musicmaking only in certain languages, ..."- (překlad autorky) "Víme, že 
hraní je něčím jiné, stojí samo o sobě. A dále, s přihlédnutím k tomu, že pojem 'hraní' se používá pro zpěv a pro tvorbu 
hudby jen v některých jazycích..." HUIZINGA, Johan. Homo ludens a study of the play-element in culture. Reprinted. 
London: Routledge and Kegan Paul, 1998. ISBN 0710005784. Str. 42 
36

 HOGENOVÁ, Anna. Hra a filosofie. Pedagogika .2001, 4, 471-478. ISSN 0031-3815. 
37

 FINK, Eugen. Oáza štěstí. Přeložil Jiří ČERNÝ, přeložil Věra KOUBOVÁ. Praha: Mladá fronta, 1992. Váhy (Mladá 
fronta). ISBN 80-204-0224-1. Str. 11 
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strukturovaný fenomén, není možné opomenout představení nejznámějších definic a 

teoretických pojetí hry evropských autorů 19. a 20. století - Homo ludens, O původu 

kultury ve hře (1938) nizozemského historika a teoretika umění Johana Huizingy, dílo 

Hry a lidé - Maska a závrať (1958) Rogera Cailloise a jeho spoluautorství na článku The 

Structure and Classification of Games (1955). Známé je také pojetí hry Eugena Finka v 

dílech Hra jako symbol světa (1960) a Oáza štěstí (1957). K méně známým patří dílo 

Bernarda Suitse The grasshopper: games, life, and utopia (1978), které se taktéž věnuje 

hře a jeho články Is Life a Game We Are Playing? (1967) a What is a Game? (1967). 

V jednotlivých kapitolách představím tyto nejznámější kulturologické, 

antropologické a filosofické pojetí fenoménu hra, jejich průsečíky i odlišnosti, včetně 

obav plynoucích z nebezpečí, kdyby život byl hrou, nebo naopak.  
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2.1 TYPOLOGIE HER 

 

"Svět hry je s reálným světem v příkrém protikladu a (…) hra je tudíž aktivita, 

která se bytostně distancuje od reality."
38

 

 

Dílo Hry a lidé: maska a závrať (1958) francouzského filosofa a estetika Rogera 

Cailloise navazuje jako sémantické, sociálně antropologické pojetí hry na dílo 

Huizingovo, tedy na kulturologické pojetí hry, kterému bude věnován prostor později.  

Roger Caillois spatřoval v mnohých herních aktivitách zabíjení času, rozptýlení a 

marnost, protiklad vůči práci. Pojetí hry jako protikladu práce je v evropské tradici 

poměrně známé, avšak pro zajímavost lze uvést, že například yequánští jihoameričtí 

indiáni slovo práce neznají. Mají pojmy pro každou činnost, kterou by slovo práce mohlo 

obsahovat, ale žádný obecný termín.
39

 Význam protikladu je důležitý, nebo vyjadřuje 

pojetí práce jako činnosti hodnotné, kdežto hry jako činnosti, která člověku žádné 

hodnoty nepřináší. Roger Cailois, přestože s tímto dualistickým pojetím souhlasí, se 

mnohde zmiňuje o hře opačně, tedy jako o důležité pro její vztah k tajemství, radosti a 

vědomí jiného bytí, než je všední život
40
. V díle Hry a lidé: maska a závrať najdeme 

"otázku, zda podobná doktrína, pokládající každou hru za konečnou a podřadnou 

metamorfózu vážné činnosti, se z podstaty nemýlí a není, upřímně řečeno, 

nejprachobyčejnějším optickým klamem, který nikterak neřeší otázku hry."
41

 Jeho pojetí 

hry jako nehodnotnosti můžeme přijmout za výstup jeho práce o hře, avšak nikoli ve 

smyslu definitivním. Protože hře ne ve všech zmínkách ubírá její vážnost. Mimo jiné 

totiž ukazuje, že co bylo v běžném životě únavné a vyčerpávající, stává se ve hře 

snadným
42
. Míní tím, že budeme-li tvořivě a hravě přistupovat i k překážkám běžného 

života, můžeme tento běžný život snášet snáze, s větším nadhledem a radostí? To je 

otázka, kterou Caillois nerozvádí, pravděpodobně z důvodu, který uvedl na počátku 

svého díla, totiž myšlence, že kdyby člověk zůstával často ve hře, kdyby volná hra byla 

silnější než běžný život, mohlo by to pro jedince znamenat šílenství.
43

 Snad z tohoto 

důvodu doporučuje, aby se hra omezovala v čase a prostoru a zůstala v běžném životě 
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oázou, vzácností, aktivitou omezenou a s předem stanovenými pravidly hraní. Měla 

zůstat elementem, který běžný život oživuje, povzbuzuje, je zahrnut do volného času, 

který negeneruje žádné hodnoty pro běžný život - "jakýkoli kontakt s běžnou životní 

realitou přináší zkázu a ohrožuje samu podstatu hry."
44

 Proč mělo být hraní si a údobí 

hry pro člověka vzácné? Měl Caillois starost, aby lidé nezapomínali na své povinnosti, 

které udržují společnost v její funkčnosti? Erich Berne se tolik propojenosti života a hry 

nebál, ve svém díle zmiňoval tzv. neškodnou hru, která "působí dobro ostatním zú-

častněným a jednak přispívá i k růstu osobnosti toho aktéra, který je ´v tom´."
45

 

 

Cailloisovo dílo navazuje na myšlenky Johanna Huizingy, s jehož výstupy 

souhlasí, avšak nikoli zcela. Huizinga bývá kritizován za nedostatečné rozlišování her lidí 

a zvířat, dětí i divochů, což omezovalo kvalitativní rozlišení, k němuž naopak Caillois 

cílil. Ve snaze vystopovat propojení herních tendencí běžného života s vývojem v 

lidských dějinách, vypracoval členění her, typologii.
 46

 Caillois uznal, že herní principy 

lze v kultuře a společnosti nalézt - např. v legislativě, umění, politice i válce. To 

znamená, že hra a hraní (si) je pro kulturu a společnost prvkem inspirujícím, je jim vlastní 

a přirozenou součástí, nevěnoval ve své práci této podobnosti a propojenosti pozornost. 

Uznal hru a hraní jako jeden ze zakládajících faktorů kultury, avšak jeho cílem bylo 

věnovat se hře jako elementu, který kulturu a kulturní projevy oživuje (např. umění, 

filozofie, poezie). Odlišil ovšem pravidla hry jako činnosti oddělené od běžného života a 

pravidla, kterými je regulována společnost. Nepopřel, že pravidla her prosakují ze světa 

her do společnosti, infikují ji a naopak. Nepřijal ovšem za pravdivé, že by byla pravidla 

hry a pravidla, jimiž se řídí svět, stejně hodnotná. Životním pravidlům kladl vyšší váhu, 

než herním. Vždyť zamyslíme-li se, pohledem běžného života jsou pro nás samotné 

důležitější omezení, která nám klade etika, morálka, zákon, nebo pravidla nižších 

společenských uskupení, než je například církev nebo jakékoli vzdělávací nebo jiné 

zařízení. Avšak i v tomto pohledu je nutné uznat, že herním pravidlům se méně stavíme 

na odpor, rozumíme jim jako svrchovaným a rádi se jim podřizujeme. Ve skutečném 

světě společenských vztahů se však suverenitě pravidel mnohdy bráníme.
47
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Cesta k typologii her, kterou Caillois nabídl, začala již výběrem metodického 

přístupu. Metodický přístup odlišování forem a aspektů jednotlivých herních aktivit mu 

dovolil klasifikovat rozmanité herní projevy a vytvořit kategorie her. To mu sice 

umožnilo ukázat, že hraní (si) je široká škála různě zaměřených činností s jasně 

stanovenými pravidly, i bez nich, avšak zároveň si tím omezil přístup ke hře, nebo hraní 

(si) jako principu proměny a pohybu světa, proměny kultury a společnosti.  

Přestože je Cailloisovo pojetí hry zaměřeno především na její kategorizaci, v jejím 

základu spočívá i rozlišení hry jako game a jako play, přestože v jeho díle jednoznačný 

zájem o rozlišení těchto dvou pojmů nenajdeme. Z českého překladu díla Hry a lidé: 

maska a závrať bývá nejčastěji citována následující definice hry: 

"Hra je činností bytostně: svobodnou, k níž hráč nemůže být nucen, aniž by hra okamžitě 

přišla o svou povahu přitažlivé a radostné zábavy; vydělenou z každodenního života, 

vepsanou do přesných a předem daných časoprostorových mezí; nejistou, jejíž průběh ani 

výsledek nemůže být předběžně určen, v níž je hráči a jeho iniciativě a invenci nezbytně 

ponechán určitý prostor; neproduktivní, jež nevytváří ani hodnoty ani majetek, ani žádné 

nové prvky, a která s výjimkou cirkulace majetku uvnitř kruhu hráčů vyúsťuje v situaci 

identickou, jako byla na počátku hry; podřízenou pravidlům, podléhající konvencím, 

které pozastaví po dobu hry působnost běžných zákonů a zavedou během trvání hry 

zákony nové, které jedině ve hře platí; fiktivní, doprovázenou specifickým vědomím 

alternativní reality nebo neskrývané iluze ve vztahu k běžnému životu."
48

 

Definice se zaměřuje spíše na hru ve smyslu její předmětnosti, tedy ve smyslu hry jako 

instituce, která má jasně stanovená pravidla a dalo by se říci, je vydělena z běžného 

života, neboť svými pravidly ovlivňuje jedincovo jednání a chování svým způsobem, 

tedy způsobem odlišným od dění běžného života. Proto je v definici zmiňována 

fiktivnost, kterou jedinec vnímá, hraje-li si. V článku The Definition of Play, který 

interpretuje Cailloisovo pojetí hry, taktéž není jasně rozlišena vnitřní nejednotnost pojmu 

game a play. Hraní hry autoři článku definují jako činnost neproduktivní, avšak jako 

vážnou, neboť hráč přijímá pravidla jejího vnitřního nastavení. Dále je zde hra pojata 

jako činnost svobodná a dobrovolná při vstupu do ní a při bytí v ní, což vystihuje část 

citace, která nechává hráči v rámci hry možnost rozhodovat se. Hraní dále definují jako 

činnost, která má přinášet radost, a které se má hráč věnovat pouze sobě a svým pocitům 

ze hry, hraní si jako takovému, bez vědomí dalšího užitku z činnosti samé. To například 
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znamená, že hráč nemá hrát například proto, aby dosáhl vyššího postavení v běžném 

životě, nýbrž má hrát proto, aby hrál. "There is also no doubt that play must be defined as 

a free and voluntary activity, a source of joy and amusement. A game which one would be 

forced to play would at once cease being play. I would become constraint, drudgery from 

which one would strive to be freed. As an obligation or simply an order, it would lose one 

of its basic characteristics: the fact that the player devotes himself spontaneously to the 

game, of his free will and for his pleasure, each time completely free to choose retreat, 

silence, meditation, idle solitude, or creative activity."
49

 Zurin, Puškinova postava v 

Kapitánově dcerce by ovšem namítla, že hrát jen tak, bez sázek například o peníze, je 

nejšerednější zvyk.
50

 

 

Základem Cailloisovy typologie her je rozdělení her do dvou pólů, každá potom 

obsahuje čtyři kategorie. Hry v pólu ludus vyvolávají v hráčích uspokojení z překonávání 

předem daných překážek, z vítězství dosažených soutěžením. Ludické typy her jsou 

konvenční, mají pevná a závazná pravidla, jasný cíl. Hry s pevnými pravidly 

charakterizuje Roger Caillois též jako volnočasové, výtvor moderní doby, která jasně 

odlišila čas práce a čas odpočinku, volný čas. Získaly institucionální existenci, tzn., mají 

jasně zakotvená pravidla. Lze jim přiznat civilizační úlohu
51
, posouvají nás dál, neboť v 

nich překonáváme překážky, ať už manuální či intelektuální. Ludické hry jsou 

vypočítavější a objevuje se v nich větší míra vynalézavosti, přestože je Caillois označuje i 

jako činnost na poli marného snažení, činnosti která nevytváří žádné hodnoty - "Je to 

marná práce, která nepřináší užitek, ač vyžaduje rostoucí úsilí, trpělivost, obratnost nebo 

vynalézavost." 
52
. I přes nehodnotnost, kterou jim mimo jiné Caillois přisoudil, se právě 

ludus stal divácky velmi oblíbeným, agonální typ především. Mnozí přisuzují označení 

hra i činnostem, které se staly profesemi (divadelní herci, sportovní hráči, apod.).
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Označovat profesionální činnosti za hru je však problematické
53
, i z toho důvodu, že by 

byla smazána hranice mezi hrou a běžným životem. Samotné hraní hry by nahrazovalo 

ekonomickou činnost, přinášelo by hodnoty, které ekonomická činnost přináší - v tomto 

smyslu profesionální sport přestal být hrou, nenaplňoval by definici stanovenou 

Cailloisem. 

Druhým pólem her označil Roger Caillois jsou hry paidia. V tomto případě se 

jedná o hry, které nejsou ničím omezené, obsahují nejistotu a nestálost, svobodu a 

rozvíjení fantazie, patří sem i hry dětské, improvizace, hry s minimem či absencí 

pravidel. Jsou spontánním projevem herního instinktu, nespoutaností a nestabilitou, 

paidia je „prakticky bezvýhradně živel povyražení, bujarosti, volné improvizace a 

bezstarostné rozjařenosti … manifestují se 'nezbrzděnou fantazií'.", "stav každého 

šťastného vzkypění, které je vyjádřeno spontánním a nevázaným neklidem, prvoplánovou 

a nenucenou reakcí, přičemž povaha improvizace a absence řádu jsou tu podstatným, ne-

li jediným důvodem existence jevu."
 54

 Paidia představuje elementární potřebu zábavy a 

projev vrozeného herního instinktu, který je vlastní jak lidem, tak zvířatům  

 

Pojem paidia, který bychom mohli relativně dobře označit i anglickým pojmem 

play, má v sobě tendenci užívat si volného spontánního hraní řízeného především 

improvizací a nespoutanou fantazií, omezeného minimem pravidel a absencí řádu.
 
Patří 

sem i chuť dotýkat se věcí, ničit je, ale také potěšení z provokování či mystifikace 

ostatních. Takovéto stavy však nepatří do pouhého hraní (si), nýbrž najdeme je i v 

běžném životě. Mohou se projevovat jako zvědavost, radost z činění hluku, ledabylé 

čmárání i chuť ničit a rozbíjet, hraní si se svou vlastní bolestí, ale i chuť vnést nepořádek 

do hry, tedy podvádět. Poslední případ by však říkal, že paidia dokáže zničit ludus, a 

naopak. Důležitou skutečností, v kontextu definování hry, je v tomto případě jasná 

propojenost paidia s běžným životem. V kontextu propojení paidia a ludus Caillois 

zmiňuje, že člověk (dítě) začne intuitivně vyhledávat takové herní činnosti, kde je nutné 

podřizovat se pravidlům, tedy vyhledávat hry typu ludus - pouštění draka, čamrda, hraní s 

panenkami, hra na slepou bábu, apod. 
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 Pokud srovnáme pól paidia i ludus s definicí hry, lze konstatovat, že Cailloisa 

definice hry se váže převážně ke hrám ve významu pojmů game, ludus. Nevážnost se pojí 

s neproduktivností, tedy skutečností, že hraní nemá přinášet nic jiného, než radost ze hry. 

Omezenost v čase a prostoru se zase pojí s její fiktivností, tedy má se za to, že jsou si 

hráči vědomi mrhání časem pro získání vlastní radosti, jsou lapeni v jiné realitě. Pravidla 

potom zároveň souvisí se svobodou rozhodování v rámci stanovených omezení. Tato 

definice může vyjadřovat hry typu fotbal, šachy, divadelní hry, golf a mnohé další. 

Hrajeme-li Cailloisem definovanou hru, můžeme ji hrát pouze ve volném čase, je formou 

zábavy, uvolnění, zapomenutí na běžnou realitu. Je obdobím, v němž už z definice 

nesmíme vytvářet hodnoty běžného (ekonomického) světa.  

 Co se ovšem stane, nahradíme-li pojem game výrazem play? Pojem play evokuje 

pohyb, změnu, hraní (si), improvizaci, svobodu, otevřenost ad. Lze tedy play rozumět ve 

smyslu pravidel, uzavřenosti nebo fikce? Sama se proto přikláním k výkladu, že se často 

citovaná definice hry váže pouze k jednomu pólu her, které Caillois označil pojmem 

ludus, a zde je často alternativně označuji jako game. Pokud přijmeme spekulaci, že jeho 

definice odpovídá ludickým hrám, jak by bylo možné definičně odlišit hry, které označil 

za paidické? V paidických hrách spatřuje Caillois jejich základ v proměně, spontánnosti a 

popuštění uzd fantazie. 

 Český překlad Cailloisova díla rozdíl mezi samotným rozlišením hry jako game a 

play nečiní, avšak sám Caillois už využíváním pojmů ludus a paidia rozdíl v procesualitě 

a předmětnosti hry jednoznačně spatřoval. Mezi oběma označeními nalezl i propojení, 

které se mu zdálo být velmi komplikované v jeho definování. Nyní mám na mysli pojem 

wan, které má dle autora významově blízko k pohybu spojenému s leštěním nefritu
55

. 

Znak wan je v rozsahu samotného díla, míře citací a interpretací Cailloise spíše ztracen. 

V kontextu rozlišování game a play, ludus a paidia, avšak i v hledání jejich harmonie a 

jednoty, je wan důležitým mezníkem na cestě k porozumění fenoménu hra, ať už v 

odlišení game, play, paidia či ludus. 

Není to pojem, nýbrž znak - "wan označuje v podstatě všechny druhy 

poloautomatických zaměstnání, která dovolují, aby duch těkal a toulal se, dále některé 

složité hry, připomínající oblast aspektu ludus a zároveň nedbalou meditaci, lenošivou 

kontemplaci"
56

 Tento znak není ovšem jednoznačný, neboť může ve spojení se znaky nao 
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a čuang být alternativou pro dosud využívané pojmy paidia a ludus. Dvojí forma wan tak 

může označovat jednak vřavu a bujarost, nespoutanost, v druhém významu naopak 

vyjadřuje a vyžaduje zklidnění se, meditaci. Avšak wan se dokáže pojit ještě s dalšími 

znaky - tu , tou, si i čua, které Caillois blíže nevysvětluje. Wan jako znak vylučuje herní 

činnost ve smyslu soutěže, jako nástroj ke zlepšování herní dovednosti, hru v kostky i 

divadelní interpretaci; jinými slovy, vylučuje kategorie ludických her agon, alea i 

mimikry. "Slovo wan znamená v podstatě dětinskou hru, ale také všechny způsoby 

bezstarostnosti a rozpustilosti, jako například dovádění, skotačení, žertování, legrácky 

atd. Kromě toho, a to nám význam slova odhalí více, také slovo znamená oťukávání, 

zpracovávání, zkoumání, zdobení se, líčení se, které se propojuje s moderní kategorií 

koníčků, jinými slovy se sběratelskou mánií. Wan však vyvolává také klid, uklidňuje, 

utišuje svou jemností jako měsíční svit." - "V tomto světle se rozsáhlé sémantické pole 

výrazu wan jeví ještě zajímavější. Zahrnuje dětské hry a celou varietu bezstarostných a 

frivolních rozptýlení, jaká mohou být evokována například slovesy dovádět, čtveračit, 

šprýmovat atd. Je ho používáno pro označení nedovolených, abnormálních nebo 

podivných sexuálních praktik. Zároveň označuje hry, které vyžadují rozmysl a zakazují 

spěch, jako jsou šachy, dáma, skládačky a hra devíti kroužků. Toto slovo zahrnuje dále 

význam vychutnávání chuti jídla nebo bukétu vína, zálibu ve sběratelství nebo také zálibu 

v probírání se s rozkoší drobnými bibeloty a dokonce i v jejich výrobě, což tuto zálibu 

sbližuje se západní kategorií hobby (…). Evokuje nakonec také mírnou a uklidňující něhu 

měsíčního svitu, požitek z projížďky na člunu po průzračném jezeře či dlouhé a nerušené 

pozorování vodopádu."
57

 Citace je dlouhá, avšak pro porozumění kontextu je velmi 

důležitá. Podobnost znaku wan můžeme nalézt ve vnímání hry Eugenem Finkem, když ji 

přirovnává k tišině duše, k oáze štěstí, stavu bez strachu bez falešných nadějí a bezmezné 

žádostivosti, je to stav pociťování jedinečné vroucnosti z pobývání na světě, jež rozzařuje 

naše smysly.  Jde o žití okamžikem, vhloubením se do něho
58
. Avšak pojetí hry u Finka i 

Hogenové se zatím zdá být jen částí širokého významu znaku wan. 

 

Je tedy game, play, hra, hraní (si) procesem, předmětem, klidem nebo činností, 

stavem, nástrojem, účelovým jednáním, svobodou nebo pravidly, nekontrolovanou 

fantazií nebo disciplínou? V Cailloisově pojetí jsou všechny náhledy hry odděleny od 

běžného života, jak běžný život znají dospělí. Hraní činností i předmětem, kategorií v 
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paidickém i ludickém poli, má člověka odvést od strastí běžného života a přinést 

odpočinek a radost, kterou nenabízí život ekonomický. Cailloisova hra je kategorií, 

zábavou, potěšením, časem pro kompenzaci zranění osobnosti způsobené otroctvím 

práce, hra je údobím, které vyhledáváme, abychom v něm mohli strávit svůj nepracovní 

čas, je únikem od běžnosti. Hrou však můžeme vyjádřit i absurditu světa, společnosti, 

morálních pravidel apod. Cailloisovo pojetí, rozumím-li mu správně, vlastně rozlišuje 

play a game, přestože k jejich označení využívá jiných pojmů. Fakticky je však nutné 

konstatovat, že definoval hru v jejím ludickém nastavení a charakteru. Play potom 

můžeme přirovnat k paidia i k wan. Přestože si jsou v určitých bodech všechny tři pojmy 

podobné, odlišují se od sebe obsahově. Všechny tři označení se ovšem charakterem 

podobají životu - můžeme všechny využít jako metaforu života? Play jako možnost 

porozumět a vyjádřit rozumění kultuře, společnosti, vlastnímu životu a bytí vůbec? I 

autoři článku The Definition of Play, The Classification of  Games uznávají, že bytí kultur 

lze vyčíst z jejich her
59

. I sám Caillois toto pojetí v Hry a lidé: maska a závrat přijímá, 

dříve než se definuje své kategorie - "Příklad slova wan tak naznačuje, že osud kultur 

můžeme vyčíst rovněž z lidských her. Zda se dá přednost hernímu typu agón, alea, 

mimikry nebo ilinx, má vliv na rozhodnutí o budoucnosti té které civilizace. Právě tak to, 

zda zaměříme zásoby energie, jejímž zdrojem je aspekt paidia, k vynalézavosti anebo 

snění, představuje určitou civilizační volbu. Ta je bezpochyby nevědomá, ale má zásadní 

a neoddiskutovatelný dosah." Mnohá označení hry ji odlišují od života, český překlad je v 

tomto jasný, avšak zaměníme-li české označení hra za ludus, paidia, wan, game a play, 

vyvstává otázka nikoli co je hra, nýbrž co a jak je play a zda může být play rozuměno 

jako způsob výkladu světa? 

Cailloisova hra, jako obecné označení, tak není odsunuta na okraj běžného života, 

přestože to z českého překladu tak může zpočátku vyplývat. Určitou míru nehodnoty 

přikládá hře ve smyslu game, ludus, která je mu činností zábavnou, rekreační a 

neužitečnou
60
, protože takto pojatá hra vychází z hodnocení kvality hry vůči kvalitě práce 

- "svět hry je s reálným světem v příkrém protikladu a (…) hra je tudíž aktivita, která se 

bytostně distancuje od reality.", "jakýkoli kontakt s běžnou životní realitou přináší zkázu 
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a ohrožuje samu podstatu hry."
61

 Nehodnota a neužitečnost však není definitivním 

hodnocením, neboť v díle uznává, že ludus, game dokáže člověku bystřit smysly i rozum, 

formovat povahu, učí píli, odvaze i schopnosti riskovat
62

. Počáteční vnímání jeho 

definice hry jako vnitřně nejednotné, neboť hře pozitivní vliv a hodnotu jednou přiznává, 

jindy ho zase odmítá, se mění ve chvíli uvědomění si odlišnosti využívaných pojmů, které 

jsou do češtiny překládány obecným pojmem hra. Při vnímání odlišnosti lze potom 

správně interpretovat argumenty, které hru striktně oddělují od života, neboť vnímají 

odlišnou váhu životních a herních pravidel, jejich proměnlivost či možnost je porušovat. 

Hra, v nutném překladu ludus, je potom oázou jistoty a vymahatelnosti, svrchovanosti 

pravidel. Je ideálním polem
63

 omezeném v času a prostoru s pevně stanovenými 

hranicemi, možností poměřování sil, oddávání se riziku s absencí životních důsledků atd. 

Troufám si proto říci, že Cailloisovo striktní odmítnutí možného propojení hry a života, 

není zjednodušením si pohledu na fenomén hry, nýbrž jasným a pravdivým argumentem, 

který vyjadřuje uvědomění si odlišnosti označení game a play. 

 

Metaforické označení život je hra tedy není u Cailloise označeným nemožným. 

Ludický pól je rozdělený do čtyř kategorií: agón, alea, mimikry a ilinx. "Existují čtyři 

distinktivní psychologické postoje, které ovládají hry. Jsou to: ctižádost zvítězit díky a 

jedině díky vlastní zásluze v soutěži, která má pevná pravidla (agón); vzdání se vlastní 

vůle ve prospěch úzkostného a pasivního čekání na výrok osudu (alea); chuť vzít na sebe 

cizí osobnost (mimikry); a nakonec vyhledávání stavu závrati (ilinx)."
64

 Činnosti typu 

ilinx vyvolávají v člověku stav transu, omámení, řečtina tyto stavy připodobňovala k 

vodnímu víru. Stav transu můžeme zažít, pokud se budeme hodně houpat na houpačce, 

svezeme se na tobogánu, horské dráze nebo budeme-li se točit okolo své osy, avšak ani 

známý tanec polka není stavu vzdálený. "Strach v nich není pouze tím, co pohání naši 

vůli, aby mu vzdorovala, ale také něčím, čemu se slastně poddáváme. Stupňování strachu 

navíc vypovídá o spojení těchto her s archaickými formami potvrzování osobnosti."
65

 

Cailloisovo rozdělení vyjadřuje uvědomění si odlišných psychologických postojů vstupu 

do her, které odpovídají rozlišování v západní společnosti. Mohou tak být aplikovány i na 
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cíle společnosti jako takové. V literatuře najdeme ovšem i jiné způsoby rozlišení her, ve 

smyslu a charakteru ludus
66

.  

V knize Koncept kontinua je zajímavá například samotná kategorie her 

agonálních, které jsou v naší kultuře zastoupeny v hojné míře, a to již od školního věku. 

Jsme vedeni k tomu, abychom byli lepší než ti ostatní, jsme vedeni k vítězství, k 

vykazování stále lepších výsledků měřitelných činností, k tomu abychom ostatní některou 

ze svých dovedností překračovali. Jihoameričtí indiáni mají také agonální hry, avšak 

nepřikládají jim takovou hodnotu, jakou mají agonální hry u nás. Hodnota, jakou 

přikládáme agonálním hrám vypovídá o psychologickém postoji naší společnosti - jsme 

vedeni k tomu, abychom toužili po boji, po vítězství, konkurenceschopnosti. Rozdíl 

evropských (civilizovaných) a jihoamerických-yequánských dětí spatřuje autorka 

Konceptu kontinua v tom, že yequánké děti se "...nehádají a neperou. Nechovají se 

konkurenčně, vůdce skupiny je ustanoven z iniciativy jejích členů."
67

, "Yequáni mají 

nejrůznější důvody, proč něco nebo někoho chtít, ale vyhrávat jen pro pocit výhry mezi ně 

nepatří. Nemají ani soutěživé hry. Jiné hry samozřejmě mají. Zápasí, ale nepořádají 

šampionáty, jen série zápasů mezi dvojicemi mužů. Neustálé procvičování lukostřelby má 

vždy za účel dosáhnout dokonalosti, ale ne soutěžit s ostatními chlapci. Lov neprobíhá ve 

znamení soutěže mezi muži. Jejich emocionální život to nepotřebuje, proto je jejich 

kultura nenabízí."
68

 Autorka si pokládá otázku, zda si výchovou dětí vedených k vítězství 

neubíráme prostor a možnosti k existenci společnosti, jejíž členové budou 

spolupracujícími jedinci, kteří ve svém společenství umí táhnout za jeden provaz, a 

nepřijde jim to vůbec divné. I u Cailloise najdeme podobnou myšlenku, která se 

propojuje se znakem wan a ukazuje, že "...osud kultur můžeme vyčíst rovněž z lidských 

her."
69

 Podobně se vyjadřují i autoři článku The Definition of Play
70

. 

 Hojnost zastoupení jednotlivých herních kategorií, nebo spíše psychologických 

postojů ve společnosti se ukazuje být zásadní, ptáme-li se po postoji k životu, ptáme-li se 

na způsob pohledu na svět. Huizinga má za to, že "soutěživé úsilí dosáhnout prvenství 
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bylo v počátcích kultury nesporně tvořivým a zušlechťujícím činitelem."
71

 Agonální 

činnost dávala vzniknout rozvoji struktury společenského života. Agonální charakter 

můžeme nalézt i ve vědě a filosofii, v běžném, rutinním životě, neboť se jedná o způsoby 

tázání se i existence, které v sobě zahrnují minimálně dualismus pohledu na kladené 

otázky či řešení situací. Obsahově v sobě toto porovnávání zahrnuje polemizování a 

spekulace, dokazování (si), které od agonálna lze zcela oddělit. 

Čistá spontaneita, tvořivost, otevřené možnosti, svoboda, nevinnost činností, 

charakterizují pole paidické ukazují jiný pohled na svět. Mohou nám pomoci lépe 

porozumět metafoře život jako hra, tedy jako pole naplněného spontaneitou, nenucenou 

radostí a živelností. Caillois toto pojetí zmiňuje v pojmu paidia, Eugen Fink naopak psal, 

že "vlastní a původní podstata svobody jakožto rozvrhu nových hodnot a hodnotových 

světů je vyjádřena metaforou hry. Hra je přirozeností pozitivní svobody. Smrtí boha se 

ukazuje povaha lidské existence jako hra a smělost. Tvořivostí člověka je hravost."
72

 

Zamyšlení se nad tím, jak a co je paidický pól her a co všechno zahrnuje znak wan, 

znamená otevřít myšlenku života jako hry. Života, který nebude nutně vážností, nýbrž 

bude chápán jako hravost, spontaneita, žití ve vnitřní svobodě a tvořivosti ve vědomí 

proměnlivosti a relativity současných pravidel. 

 

Pravidla jako definiční aspekt hry spatřuji jako Cailloisovu tendenci najít v rámci 

hry pravidelnost, stálost a jistotu, kterou lidé hledají, neboť ve hře je na rozdíl od běžného 

života, nalézt mohou. Ve hře jsou pravidla způsobem, který hráče spojuje a jejich 

porušení znamená minimálně diskvalifikaci. Ze života se však jedinci takto snadno 

vyřadit nedají. Musíme si uvědomit, že když se díval Caillois na hru jako ludus (game), 

chápal ji v kontextu problematiky průmyslové a moderní společnosti, jejíž jedinci jsou 

zajati v síti rutinních pracovních činností, a hra lidem poskytovala pocit svobody, radosti 

a poskytovala jednu z alternativ, jak si odpočinout a načerpat sílu do dalšího běžného 

života. Pravidelnost a spolehlivost procesu hry byla pro toto odpoutání se od rutiny práce 

a nejistoty života důležitým aspektem. Ludus je potom logicky, správně označen jako 

účelový. Je polem kde je člověk ochoten přijímat pravidla a podřizovat se jim, neboť jsou 

jiná od pravidel, s nimiž se každodenně setkával.
73

 "Vazba člověka ke světu je 

nezrušitelná, ale hra je médiem, které je schopno tato pouta uvolnit až do krajnosti. 
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Dovoluje tak distanci, následnou dynamizaci a proměnu stávajícího řádu."
74

 I přes svou 

účelovost však dokáže změnit pohled na svět, neboť zážitek z ludus lze aplikovat do 

života, který bude obsahovat více paidických chvil a prožitků. Snad proto najdeme v díle 

Hry a lidé: maska a závrať pojetí ludus i aspektu obsahujícím nebezpečí pro život 

jedince, i společnosti. Nebezpečí hry spočívá v její schopnosti vtáhnout člověka plně do 

svých spárů, okouzlit ho - potom by ludus lidem sebral příliš mnoho energie. Člověk, 

respektive společnost, se nemá herním činnostem oddávat více, než je pro běžný život, v 

němž jsou tvořeny ekonomické hodnoty, vhodné. Stejnou interpretaci najdeme i v článku 

The Definition of Play, The Classification of Games, kde autoři přiznávají hře důležitou 

hodnotu, kterou ve společnosti plní. Umožňuje a podporuje existenci tvůrčích kvalit, 

které dokážou prosáknout do nastavení a hodnot společnosti i kultury. Propojení hry a 

života najdeme i v Apologii klouzavého pohybu; O hře a stepním vlku - "Existují pravidla 

hry a pravidla, kterými je regulována společnost. Pravidla her prosakují ze světa her do 

společnosti, infikují ji a naopak. Pravidla ve světě her a světě práce ale nemají stejnou 

váhu a roli. Pravidla působí ve hře absolutně a nenarážejí na odpor. Jsou svrchovaná. Ve 

skutečném světě společenských vztahů je jim tato svrchovanost odňata."
75
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2.2 HRANÍ JAKO POLE VZNIKU KULTURY 

 

"Hru není možné popřít. Téměř všechna abstrakta můžeme popřít: právo, krásu, 

pravdu, dobro, ducha, boha! Vážnost můžeme popřít, hru nikoli."
76

 

 

Dílo holandského kulturního historika Johanna Huizingy Homo ludens, O původu 

kultury ve hře předkládá výklad představující hru jako základnu veškeré lidské kultury, 

čímž připravil teoretické pole, s nímž Roger Caillois v díle pracoval, avšak nenásledoval 

ho. Hra představuje v Huizingově pojetí pole, v němž se kultura rozvíjí, je polem pro 

samotný zrod kultury a jejích hodnot. "Huizinga mluví o kultuře jako o hře z hlediska 

estetického a poukazuje na úpadek moderní kultury, který spočívá v neúplném chápání 

podstaty hry a jejích pravidel, v přehlédnutí faktu, že hra prostupuje kulturu ve všech 

jejích projevech, ať už mluvíme o válce, právu, filosofii nebo vědě."
77

 Svou teorii zakládá 

především na argumentu existence kultovní hry, která se vztahovala k chápání běhu světa 

člověkem. Lidská kultura "nevznikla ze hry, jako se živý plod odděluje od mateřského 

těla, nýbrž vyvinula se ve hře a jako hra."
78

 Takto vyznívá pojetí hry v českém překladu 

díla. Svým výkladem Huizinga postupuje ještě dál, neboť ze hry odvozuje právo, 

průmysl, řemeslo, umění i vědu. Tyto spatřuje jako návaznost na původní kultovní hru a 

její význam ve výkladu koloběhu světa. 

 

Člověku bývá charakterizován různě. Někteří vidí nejdůležitější aspekt lidskosti v 

uvědomění si smrti, jiní v rozumu, nebo odpoutanosti od instinktů, pro Huizingu je touto 

charakteristikou hravost, lidská tvořivost a činorodost, kterou shrnul právě v pojmu homo 

ludens. Ludere znamená hrát (si), žertovat, tak i bavit se, ludus hru, zábavu, kratochvíli, 

tělesné cvičení, komedii, veřejné hry a zábavy, hříčku, hračku, žert a smích.
79

 V kontextu 

tohoto výkladu je pak třeba nezapomenout na termíny a znaky vyložené Rogerem 

Cailloisem, který minimálně ludus pojal jako jedno z možných označení pro hru. V 

Huizingově pojetí znamená ludere obecně hravost, která člověka doprovází již velmi 

dlouho a v jádru jeho teorie stojí teze, že hravost z tohoto důvodu mnohem starší než 
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samotná kultura. Na základě hravých prvků lze také hodnotit rozmanitost a míru 

tvořivosti v kultuře. Huizinga předpokládá, že lidská kultura se rodí a rozvíjí dle toho, jak 

se v ní hraje a jaké hry v ní převažují. V českém překladu Homo ludens se však dočteme, 

že "lidská kultura se rodí a rozvíjí ve hře a jako hra"
80

. Interpretace překladu je ovšem 

problematická, neboť nerozlišuje, zda se jedná o hru jako game, nebo v jejím výkladu 

play či ludus ve smyslu hravosti, z níž kultura vychází. Anglický překlad holandského 

originálu však zní jinak - "For many years the conviction has grown upon me that 

civilization arises and unfolds in an as play."
81

 

Huizingovo pojetí hravosti, hry propojené s kulturou, je na svou dobu textem 

stojícím proti obecně přijatým tezím k tématu hraní a hry. Ty pojímaly hru a hraní jako 

činnost nebo předmět pro odreagování se, možnost být na chvíli někým jiným, v jiném 

světě, jiné realitě nebo jako doplněk každodenního života. Například Jiří Černý, který 

zpracoval doslov k českému překladu díla Homo ludens z roku 1971 s dualistickým 

pojetím souhlasí, spatřuje hru jako jinou realitu, jako protiklad běžného života (okem 

dospělého, myslel pravděpodobně život ekonomický). V díle Hannah Arendt Vita activa 

neboli O činném životě najdeme, že "kategorie práce-hra, která hraje významnou roli v 

moderní literatuře o práci, je tak všeobecná, že ji lze aplikovat zcela na všechno (…). Její 

skutečný význam ovšem spočívá v tom, že je vždy spojována s protikladem mezi nutností a 

svobodou, a to je vskutku pozoruhodné. Ve společnosti práce si zjevně lze stěží vůbec 

představit, že by zdroj svobody mohl spočívat v něčem jiném než v hraní."
82

 V podstatě se 

jedná o zažitou tradici, stále stejnou intelektuální hru se spárováním protikladů, která do 

značné míry řídí moderní oblibu přehodnocování duchovních hierarchií, což můžeme 

najít v Marxově pojetí otáčející se hegeliánské dialektiky vzhůru nohama nebo v 

Nietzscheho přehodnocení a obrácení smyslového a přirozeného proti nadpřirozenému.
83

 

Moderní společnost stále klade velkou důležitost a charakter vážnosti právě práci, která je 

lapena v historicky založené a přetrvávající myšlenkové hře protikladů. V tomto smyslu 

je potom hraní to, co nepodléhá životní nutnosti, v ní se projevuje něco jako svoboda 

samotného života. V tomto smyslu by se však vše, co je mimo práci dalo nazvat hraním 

si, hrou. Protože co nezajišťuje životní potřeby, co neděláme nutně, tam spotřebováváme 
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nadbytek sil, to je hra.
84

 V tomto smyslu je dualistické pojetí hry a práce pro teorie 

zvykem, neboť mnozí zatím nenašli lepší pojmy ke srovnávání, než kterými je právě 

dualismus práce-povinnost, hra-svoboda, hra-nevážnost apod.  

 Huizinga se domníval, že hře obvykle rozumíme jako opaku vážnosti, jako údobí 

nezávažnému. Avšak lze skutečně hře a hraní rozumět jako období, které je samo o sobě 

nevážností? Huizingův se nevážnost hry rozhodl popřít nalezením aspektů, které hravost 

a hru potvrdí jako pozitivní, důležitou pro psychiku člověka i fungování společnosti. 

Základem pro popření nehodnotnosti a nevážnosti hry se mu stalo pole mytologie, obřadů 

předmoderních společností. Změna přístupu, přijetí spekulace, že vše je jinak, než ne zdá, 

mu otevřela cestu k poznání pozitiv a důležitosti hry. Ze současné neodborné literatury 

změnu přístupu připomíná například část z díla Koncept kontinua, kde se autorka zmiňuje 

o neexistenci pojmu práce u jihoamerických yequánů a způsobu života vůbec, ve kterém 

nejsou jedinci zvyklí hodnotit věci a činnosti tak, jak to známe z naší moderní 

společnosti. Efektivita činností, označení co je vážné a co nikoli se proto stávají velmi 

relativními. "Pokud tedy nerozlišovali práci od ostatních způsobů, jak trávit čas, není se 

co divit, že se při nošení vody chovali tak iracionálně (jak jsem tenkrát soudila). Ženy 

opouštěly svá ohniště několikrát denně, vzaly dvě tři malé dýně a vydaly se na dlouhou 

cestu z kopce…. Když jsem šla dolů poprvé, byla jsem šokovaná, že chodí tak namáhavě a 

tak daleko pro věc, kterou neustále potřebují. Nechápala jsem, proč nešly z té strany 

vesnice, kudy je cesta k vodě jednodušší…. Oni sami neměli ani motivaci, ani nejmenší 

potřebu něco vyvíjet, nebylo zde nic, co by je nutilo změnit jejich způsob života."
85

 A již 

Huizinga věřil, že hraní mělo ve starých společnostech, označuje je jako primitivní, 

zásadní hodnotu, která dala základ silám civilizovaného života. "Now in myth and ritual 

the great instinctive forces of civilized life have their origin: law and order, commerce 

and profit, craft and art, poetry, wisdom and science. All are rooted in the primeval soil 

of play."
86

  

Svým přístupem se postavil do opozice vůči tehdejším teoriím a odmítl obvyklý 

dualismus hry a života, nevážnosti a vážnosti. Podle jedné zmiňované teorie představuje 

hraní možnost jak vycvičit mladé pro vážnější věci života, například práci. Jiná pojímala 

hraní a hru jako pouhé cvičení se, zlepšování dovedností, které patří do života jedince a je 
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pro jeho vývoj nezbytné. Huizingovi současníci nacházeli princip hravosti ve vrozeném 

nutkání vykonávat určitou činnost, nebo v touze něco či někoho ovládat, možnost jak v 

hraní jiný jedincům konkurovat a poměřovat vlastní schopnosti. Hra jim byla ovšem i 

jakousi odbočkou z běžnosti, nezbytnou formou, jíž se obnovuje energie, kterou ztrácíme 

jednostrannou činností, je jako možnost splnění přání. Hraní a hra byla údobím fikce i 

možností, jak si udržet pocit hodnoty sebe sama v běžném životě.
 87

  Hravost tehdejší 

teorie z každodenního života nevylučovaly, avšak rozuměly jí jako jinému způsobu 

existence. Ani Huizinga ji nechtěl, a na základě vlastních argumentů, ani nemohl z 

každodenního starostlivého života zcela vyřadit, neboť v ní spatřoval zvláštní formu 

života
88

 mající specifickou sociální funkci a svůj vlastní smysl - například řeč, která je 

plná abstraktů a metafor, nebo mýtus jako hra mající smysl. Ve hře, hraní si, ve způsobu 

řeči i v mýtu se totiž "prvotní člověk snaží vysvětlit pozemský svět a jím vytváří základ 

světa božského."
89

 Huzinga viděl hravost v mnohých aspektech lidského žití, a nevyhýbal 

se spekulaci, že i život je hra. "'Všechno je hra'. To může připadat jako laciná metafora, 

jako pouhá bezmocnost ducha; je to však moudrost, ke které dospěl Plato, když nazval 

člověka hračkou bohů. Ve svérázném zpodobnění se tato myšlenka vrací v Knize přísloví. 

Tam říká věčná Moudrost, původ spravedlnosti a vlády, že před stvořením světa 

existovala před Tváří Boha ve své hře a k jeho potěšení a nyní ve světě jeho pozemského 

království hraje svou radostnou hru společně s lidmi."
90

 "Lidská mysl se může jen 

odpoutat z magického kruhu hraní (existence) tím, že se obrátí k nejvyššímu. Logické 

myšlení nejde dost daleko. Při zkoumání všech zákoutí mysli a veškerých poznatků 

neustále nacházíme na konci každého úsudku něco problematického. V našem srdci víme, 

že žádné z našich vyjádření není naprosto přesvědčivé. V tom okamžiku, kdy se náš 

úsudek začíná otřásat, když máme pocit, že svět je vážný, se vše otřese. Namísto starého 

rčení, 'Všechno je marnivost', častěji přicházíme k závěru, že 'všechno je hra'"
91

 

Huizingovo konstatování, že vše je hra, není jen řečnický příměr, nýbrž ho lze 

interpretovat jako vnímání charakteru života. Hravost vnímal jako činitel a základ 

kultury. A přestože jde o jeden z možných náhledů, není ve smyslu hledání významu play 
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v dílech pozdějších zcela neobvyklý. "V tomto širokém významu slova je možné dokonce 

říci, že de facto celý náš život je hra…."
92

 

Hunzinga stavěl na tezi vážnosti hry, tím se dostal do opozice soudobých přístupů. 

Většina z nich se zabývala pouze otázkou, jaká hra je sama o sobě a co to znamená pro 

hráče, avšak z pohledu kvantitativních metod experimentální vědy. Sám ovšem využil, 

při hledání co je hra a jak je hra, přístup estetický. Proto jeho práce přináší jiné výstupy, 

neboť se mu hra ukázala více propojená se životem. Životu přiznal hravost, radost i ve 

chvílích, které zcela radostné nejsou - "Za války však neexistuje hra, která stojí za 

zmínku, ani významnější vzdělávání, což přece považujeme za něco, co zasluhuje největší 

vážnosti. Mírový život tedy musí každý strávit co možná nejlépe. Jaký je správný způsob? 

Život musí být prožit ve hře, je třeba hrát jisté hry, obětovat, zpívat a tančit a tak naladit 

bohy milostivě, aby bylo možno ubránit·se nepřátelům a porazit je v boji."
93

 Hravost se 

mu nezjevila jen jako radostná, nýbrž i ve své posvátnosti.  

Hravé principy přiznal Huizinga také světu konvenčnímu, spatřoval je v 

legislativě, právu, politice, v zápasech, maškarádách, turnajích, tanci i hudbě, v 

kulturních a duchovních obřadech. I Eugen Fink psal, že "hra dospělých je však již plná 

tajemných věcí a konvencí, např. jak by se měl správně chovat muž k ženě, hodnosti lidí 

apod."
94

 Kulturní a společenské hry, sportovní utkání agonálního charakteru a další jsou 

aktivitami, které mají podle Huizingy původ v hravosti, tedy v jejím smyslu play. A to 

přesto, že je v současné době vnímáme spíše jako game. Pojetí game i play v nás 

vyvolává pocit nevážnosti obvykle pouze z důvodu, že předpokládáme její oddělení od 

běžného života. Avšak "hravost je kvalitou pozitivní, vážnost negativní. Význam slova 

'vážnost' je vymezen a vyčerpán v negaci 'hravosti'… Význam 'hravosti', na druhé straně, 

není v žádném případě definován ani vyčerpán tím, že ji nazveme 'ne-vážnou'. Hravost je 

něco samo o sobě. Herní koncept jako takový je vyššího řádu, než je vážnost. Ze 

závažnosti bývá snaha vyloučit hravost, zatímco hravost může velmi dobře zahrnovat 

vážnost."
 95

 Oddělenost hry pociťujeme jako prostorovou a časovou ohraničenost, ač se 
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odehrává ve stejném v čase, který je dán našemu životu. Hra jako uzavřený koncept game 

je chápána jako "dočasná sféra aktivity s vlastní tendencí."
96

 

Budeme-li interpretovat Huizingovu hru činnost, hravost, proces, způsob výkladu 

světa, zbavíme se nutnosti vnímat ji jako časoprostorovou oddělenost od běžného žití, a 

to umožní přijmout tezi, že všechno je hra. Huzinga výklad této teze začíná pohledem do 

minulosti a ukazuje, že v počátcích lidské kultury existoval kult, který prostřednictvím 

posvátných obřadů vyjadřoval své rozumění světu, přírodě, tj. ve svých posvátných 

obřadech hrál hry, které odrážely právě rozumění fungování přírody. Tím je míněn 

východ a západ slunce, růst a zrání plodin, narození, život i smrt člověka atd. Poukazuje 

právě na existenci hravosti, která dala základ kultuře, tradici, výkladu světa, které 

rozuměl jako aktivitě s vlastní tendencí. V tomto smyslu je tedy vážným způsobem, jak 

vyjádřit rozumění kosmickému řádu. Mytická hra, rituál je způsobem výkladu světa. A 

jako výkladový obřad, způsob komunikace se silami kosmického řádu, měla svá pravidla, 

posloupnost činností v rámci posvátného obřadu a nikdo ze zúčastněných nesměl vážnost 

komunikace narušit. Z hraných obřadů se aspekt hravosti, herní charakter dostává do 

forem, jakými jsou vědění, právo či státní uspořádání. Jednotlivé herní aspekty, způsoby 

komunikace byly vztaženy i k uspořádání světské společnosti, vyjadřovaly její vztahy. 

Přeneseme-li se v tomto smyslu do dnešního světa, tak například uniforma nás navádí, jak 

rozumět vztahům ve společnosti. Díky uniformám si nemůžeme splést lékaře s policistou, 

soudce s přísedícím apod. Herní aspekty však nalezneme dle Huizingy i ve vědění, kde se 

projevují v kladení hádanek. "Ve všech těchto podobách je v podstatě hrou a v této herní 

kvalitě je obsaženo i východisko, z něhož můžeme porozumět jeho kulturní funkci: na 

počátku každého zápolení je hra, tj. dohoda, že se uvnitř jistých prostorových a časových 

hranic, podle určitých pravidel a určitou formou vykoná něco, co vyřeší nějaké napětí a 

co leží mimo běžný život."
97

; "v takovém kulturním soupeření se zrodilo filosofické 

myšlení, nikoli z pouhé hry, nýbrž v posvátné hře. Moudrost se cvičila jako důkaz znalosti 

posvátných věcí. Filosofie tu vyrostla ve formě hry. Kosmologická otázka, jak vzniklo 

všechno to, co je na světě, je tu prvotní činností lidského ducha."
98

 

Můžeme tím rozumět, že pokud společnost pouze přijímá, tj. netvoří, nevykládá 

svět, neklade si otázky, pokud jí přijde vše přirozené, jasné a zřetelné, upadá sama 

tvořivost společnosti, a namísto tvořivosti a hravosti je přijímána hra jako pevná pravidla, 
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činnost uzavřená v čase a prostoru, prosté plýtvání časem, relaxace, jako možnost 

vyplnění volného času. Pokud je hře rozuměno jako game, je utlumena tvořivost a 

hravost se převrací v užitkovost bez větší míry herních aspektů. Racionalita zabíjí 

fantazii, mystérium i tvořivost. Hodnotou se stává stálost, beztvarost, jednobarevnost a 

uniformita. Hra moderní doby přestává být hrou radostnou a spontánní jako je dětská, a 

stává se sportem, profesionálním zaměstnáním. Herní aspekty se v takovýchto činnostech 

ztrácí a nahrazuje je účelovost. "Nic nedokáže dnešní sport zvednout k tomu, aby se stal 

kulturně tvořivou činností."
99

 

Umberto Eco vytýká Huizingovi, že pohlíží na hru jako na chování, jednání, 

proces, dalo by se říci, že využívá převážně pojmu play. V českém překladu se naopak 

rozdíl mezi game a play nerozlišuje. V anglickém překladu holandského originálu je 

naopak rozdílnost používání pojmu game a play znatelná, a je skutečností, že Huizinga se 

věnoval hře ve smyslu play. Vytvořil dílo oslavující hravost jako princip, který je 

propojen s transformací a výkladem světa. Play je v díle kulturním činitelem, z ní vychází 

kultura, zakládá se civilizace
100

. V play o něco jde - "There is something at stake."
101

 

Nejde však o hmotný výsledek činnosti, nýbrž o určitou vnitřní spokojenost, naplnění. 

Asi jako bychom řekli, že není důležité zvítězit, nýbrž zúčastnit se, zapojit se, zažít 

proces a podílet se na jeho průběhu. Huizingova hra je činnost, která stojí mimo okamžité 

hmotné zájmy a uspokojování biologických potřeb. Nejlépe lze porozumět její 

charakteristice, podíváme-li se na hru dětí, neboť v této podobě je dle autora nejčistší
102

, 

je tvořivá, zvídavá, je procesem a je životem naplno. 
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2.3 HRA JAKO SYMBOL SVĚTA 

 

"Je docela možné, že hra souvisí s bytím člověka na světě, ba že je snad 

význačným způsobem takového 'bytí v'."103  

 

Hledání smyslu života, jistot a pevných vztahů jsoucen, hodnot, hledání 

stability… Snad by se dalo říci, že tyto činnosti jsou možné, jen když se člověk uklidní, 

tedy když není zapojen do běžného obstarávání životních nutností. A pokud je 

obstarávání životních nutností chápáno jako činnost vážná, začala historie vykládat hru 

jako nevážnost, pole kde člověk jistoty a smysl života nehledá. Argumenty, které uvedl 

Johann Huizinga se zdají být jasné, a můžeme začít rozumět hře jako vážnosti. I Eugen 

Fink pracoval s tematikou a smyslem kultovní hry, poukazoval na schopnost hry 

regenerovat, dodávat životní energii pro další hledání smyslu života. Lidská posedlost 

vážností a jistotou zapomněla na vážnost hry, která je pro obnovu energie důležitá. 

Zapomněli jsme hrát si? Této otázce se věnoval Huizinga v díle Homo ludens s obavou, 

že opomenutí hravosti spočívá v základu krize dnešní západní společnosti. Nejde jen o to, 

že hravost a hra bývá považována za aktivitu vymykající se kontrole. V podstatě tím, že 

omezujeme hru, hraní a hravost v nás samých se obíráme o radost, poznání ideálního 

stavu věcí, ubíráme se o možnost změnit svůj pohled na svět. Fink propojuje fenomén 

světa s fenoménem hry, neboť má za to, že hraní je způsobem, jak se člověk vztahuje ke 

světu. 

Život je hrou ve smyslu žití přítomností. Jde o žití života aktivně, tvořivě, 

spontánně. Potom lze tvrdit, že život je hra - ve smyslu své procesuality. "Život je hra i 

pohyb"
104
, bytí na cestě, neustálý proces. Ve sledovaném rozlišení bychom potom hru 

pojali jako play. Tyto charakteristiky hry najdeme u Huizingy, Suitse i Finka. Ani jeden z 

nich nechápe hru jako přípravu na život, okrajový fenomén nebo nedůležitou hodnotu v 

lidském životě. Naopak je tím, co máme vztahovat k celku lidského života, je jedním z 

existenciálních fenoménů. "Kosmickým symbolem světa a zároveň prostředkem, který 
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definuje postavení člověka v univerzu, se tu stává hra, fenomén lidské existence stejně 

původní, jako je smrtelnost, práce a boj."
105

  

 

Ve filosofických dílech Eugena Finka věnovaných hře jako jsou Oáza štěstí - 

Myšlenky k ontologii hry (1957) a Hra jako symbol světa (1960) najdeme odlišné 

pohledy, než které byly představeny v oddílu věnovanému typologii her Rogera Cailloise. 

Eugen Fink označil jako oázu štěstí svět hry (hraní her), kvůli jeho čistému bytí v 

přítomnosti, protože hraní her se děje samo a kvůli sobě, nikoli kvůli minulému, nikoli 

kvůli budoucímu. Hra je procesem dějícím se kvůli sobě samé, v přítomných okamžicích. 

Friedrich Nietzsche tuto oázu štěstí zmiňuje v jedné ze svých úvah - "Pozoruj stádo, jež 

se pase kolem: neví, co je včera, co je dnes, poskakuje, žere, odpočívá, tráví, znovu skáče, 

a tak od rána do noci a den za dnem, pevně přivázáno svou libostí a nelibostí na kolík 

okamžiku, a proto ani těžkomyslné ani omrzelé. Pozorovat to je člověku krušno, protože 

se svým lidstvím před zvířetem vypíná, a přece na jeho štěstí hledí žárlivě, neboť chce 

právě to: tak jako zvíře nežít ani omrzele ani v bolestech - a přece to chce marně, protože 

to nechce jako zvíře. Člověk se zvířete zeptá, proč mi o svém štěstí nemluvíš a jenom na 

mne hledíš, a zvíře chce dokonce odpovědět a říci: to je tím, že vždycky hned zapomenu, 

co jsem chtělo říci - vtom však již zapomnělo i tuto odpověď a mlčelo: a člověk se tomu 

divil."
106

 

Metafora oázy představuje hru jako pole a hraní hry jako činnost, která probouzí v 

člověku sílu, schopnost alespoň na chvíli zapomenout na minulé a budoucí, být šťasten a 

plně přítomen v daném okamžiku. Fink má za to, že hraní si je pro člověka bytostně 

důležitým prožitkem, neboť v tomto hráčství je zahrnuta možnost, ale i schopnost člověka 

jednat dle své vůle a bez obav z nadcházejícího času. 

Jan Patočka psal, že "hloubku bytí poznáme, opustíme-li běžný trend reality"
 107

, a 

tak i hra se v tomto smyslu vyznačuje jistou mírou jinakosti, přestože ji od běžného 

života nemůžeme zcela oddělit, neboť je stále jasně zasazena do našeho celkového života, 

spotřebováváme jí díl času našeho života. Přesto u Finka najdeme i citaci, že svět hry 

nemá "vůbec žádné místo a žádnou chvíli v reálné souvislosti prostoru a času – avšak má 

svůj vlastní vnitřní prostor a svůj vlastní vnitřní čas. A přece – hrajíce si – 
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spotřebováváme skutečný čas a potřebujeme skutečný prostor."
108

 Hra je svým 

specifickým charakterem jiná než běžné žití a přesto ji nelze klást do protikladu s běžným 

(dnes bychom řekli možná ekonomickým) životem. "Hra má v poměru k běhu života a k 

jeho neklidné dynamice (…) charakter uklidnění 'přítomnosti' a soběstačného smyslu - 

podobá se oáze dosaženého štěstí…."
109

 Je prostorem pro žití bez obav a naplňování 

běžných lidských potřeb. Nikoli snad že by sama o sobě byla klidem, neboť hraní si je 

spíše procesem. Vyvolává v nás však pocit klidu, neboť naše bytí zasazuje do 

přítomnosti, zbavuje nutnosti uspokojovat potřeby. "Právě čistá soběstačnost, plný, v 

sobě uzavřený smysl herního aktu umožňuje, aby se ve hře zjevila možnost lidského 

pobytu v čase…"
110

  

 

Můžeme způsob bytí člověka ve hře, jak bylo definováno výše, převést 

principielně do běžného života? Aby naše běžné bytí méně lpělo na minulosti a 

budoucnosti a naopak bylo více zasazeno do přítomného časoprostoru. Pokud by 

existovala možnost žít více spontánně, více přítomně, jak by se muselo změnit 

časoprostorové pojetí lidského pobytu? Museli bychom se vnitřně naladit na způsob žití, 

který bude více spočívat v přítomném časoprostoru, zbavit se futurismu a obav z 

důsledků našich rozhodnutí. Toto napojení se na žití může přinést nám samotným větší 

radost ze života, štěstí z prožívaných okamžiků a klidnější zpřítomnění. Tento způsob žití 

však odporuje lidskému nastavení, podmínkou je proto překročení nastavení lidského 

bytí, soustředění se na způsob žití (i když dočasného), které by Caillois označil jako wan. 

Podmínit změnu našeho myšlení, které hru pojímá jako zbytečnou, přestože je 

plnohodnotnou možností vyplnění našeho lidského bytí
111
. Přijmout hraní (si), hru jako 

pro náš život důležitou, přestože jí rozumíme jako svým způsobem neskutečné - "hra si 

přináší vlastní svět"
 112

, znamená zároveň porozumět, jak se oddáváme času, zda musíme 

mít pro naše jednání motiv a kde tyto cíle hledáme. Je možné říci, že jsme vsazeni do hry 

světa, přestože hra světa žádným fenoménem není, neboť na ni nelze ukázat a tedy ani 

učinit předmětem vědeckého bádání. Co v sobě významově nesou spojení hra světa, hra 

života nebo do podobenství život je hra. Podle Eugena Finka znamená spojení život je hra 
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uvědomění si otevřených možností, možnosti rozhodovat se, vědomí že jsme dílem svého 

konání i nekonání, že se každým rozhodnutím dále určujeme a fixujeme. "Lidský život je 

ve hře otevřen hrajícímu si základu bytí všeho jsoucího" 
113

 Uvědomíme si, že jako lidé 

závisíme na něčem, "co není reálné a konečné povahy a co umožňuje jak pravdu, tak 

iluzi."
114

 Výkladem dionýského přístupu Friedricha Nietzscheho by se dalo říci, že lidská 

existence získá vědomí hráčství. A to se stane ve chvíli, kdy se otevřeme všem 

možnostem a přestaneme být svázáni všelijakými měřítky.
115

 "Spíše by bylo možné říci, 

že pojem 'hra světa' označuje především spekulativní symbol, jímž je možno analogií k 

lidské hře 'vyložit' celkový pohyb skutečnosti světa. Běželo by tedy o jisté 'přenášení' 

struktur určitého lidského způsobu života na světový celek všeho jsoucna, o meta-ferein, 

tedy o metaforu, o korelaci mezi nitrosvětsky jsoucím a světem samým. Toto 'přenesení', 

mohl by tedy někdo říci, má svým základem fenomén hry, která je lidskou realitou, a od 

této základny se odráží filozofická myšlenka, snaží-li se pojmem hry myslet pohyb světa 

jako celku; přitom se však nutně musí změnit a proměnit, má-li vůbec výslovně vědět o 

rozdílu nitrosvětské věci a světa. Jako nanejvýš naléhavá úloha se pak jeví detailní 

vypracování fenomenálních struktur lidské hry - a teprve potom by mělo přijít na řadu 

ověřování otázky, zda je pojem hry možno symbolickou analogií přenášet na dění světa - 

a do jaké míry má vůbec taková metafora hodnotu filozofického poznatku."
116

 

Otázku zda je možné hru a hraní chápat jako analogii pohybu skutečnosti světa si 

položil i Bernard Suits v jednom ze svých esejů, Eugen Fink to ovšem udělal o několik let 

dříve. Položení si takové otázky ve společnosti, která hru a hraní hodnotí jako činnost 

nehodnotnou, nebylo snadné. "Možná nám teprve úvaha o hře dá do ruky takové nástroje 

pojmového myšlení, které nám dovolí pochopit rozdíl i sounáležitost světa a člověka 

původním způsobem."
117

 V Oáze štěstí je hra prostorem a časem štěstí, obdobím 

bezstarostnosti, spontánnosti. Ve Hře jako symbolu světa hraní (-si, hru) spekulativně 

vztahuje k pohybu skutečnosti světa, procesualitě, nevinné tvořivosti, otevřeným 

možnostem a neustálé změně. 

Fink s položenou otázkou pracuje obezřetně, neboť na první pohled může být 

pošetilé klást metaforu mezi pohyb skutečnosti světa a hry Na babu, hry v kostky, umění, 
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hry v lásce, divadelní či myšlenkovou hru atd. Například myšlenková hra v nás může 

započít obrovskou změnu životní filosofie, která se následně projeví ve společnosti. Hraní 

není ledajakou činností, už vůbec není zbytečnou, pokud si uvědomíme výše uvedené 

možnosti. I ve hře se projeví, jak se stavíme ke světu. Znovu tedy pokládáme otázku, zda 

může být život hrou. 

"Pokud žijeme v naivně přirozeném životním postoji a přidržujeme se veřejně 

všeobecného výkladu světa, jenž je nám předem dán společnou řečí a v nejširším smyslu 

společnou tradicí, 'víme', kdo jsme, co je náš úkol a náš cíl, co je povinnost a právo, mrav 

a zákon - víme, čím je člověk uprostřed věcí, jaké je jeho postavení a poslání - víme, co je 

'příroda' a co jsou 'dějiny', co je 'nutnost' a co 'svoboda', co je vůbec něco takového jako 

'věc', substance, co jsou 'instituce' jako stát a církev - a rovněž tak víme, co je vážnost 

života a co hra. Takové 'vědění' v modu běžně používaného rozumění má svou 'praktickou 

srozumitelnost', svou užitkovou hodnotu a měnící se životní situace je ustavičně potvrzují. 

Zcela vystačíme s tím, jestliže pouze 'žijeme', používáme 'zdravý lidský rozum', abychom 

se v životě co možná nejvýhodněji zařídili a 'postupovali'. Jakmile se však zamyslíme, tato 

běžná jistota bezprostředního výkladu života mizí. Údiv nad věcmi, kladení si otázek, 

činění věcí problematickými - to vše nás činí najednou z 'vědoucích' 'nevědoucími', a toto 

nevědění nás děsí."
118

 

Při navracení hodnoty hře, kterou jsme zapomněli, Fink cíleně vylučuje možnost 

srovnání hry vůči jiným fenoménům. Pojetí hry jako nevážnosti se mu jeví být zásadní 

metodickou chybou v přístupu k fenoménu hry a hraní. Existenci vážnosti totiž nelze 

potvrdit, natož ji definičně využívat ve spojení s fenomény život nebo hra. Nepopírá, že 

některé situace v životě mohou být vážné, stejně tak jistou míru vážnosti přisuzuje i hře. 

Ale pojmu vážnost využíváme vždy v kontextu vůči něčemu dalšímu, sama o sobě 

hodnotu nemá. Hře přiznává hodnotu, důležitost v kontextu bytí jedince, jistou míru 

svobody i pravidel. Nevážnost a nehodnotnost hry, která započala Platónem, Fink odmítá. 

Platón o hře hovořil ve spojení život je hra ve smyslu lidských životů, která jsou v rukou 

bohů, jejich hračkou. Zaměníme-li víru v bohy vírou v samo bytí, kosmos, samu jednotu 

světa, je spojení život je hra stále platné. Například Georg Wilhelm Friedrich Hegel 

hovoří o hře sil, jako o síle pohánějící svět k neustálému procesu, k neustálé změně, 

hovoří o hře sil jako o koloběhu.
119
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Finkovo pojetí hře přiznalo vyšší hodnotu, než jakou měla. Zároveň ji však 

zproblematizoval, stejně jako to po něm učinil znovu Bernard Suits. Oba otevřeli 

spekulativní myšlenku života jako hry. Věřili, že její prozkoumání může pomoci 

porozumět lidskému žití ve světě, jeho neustálé změně
120
. Pochopení, co je hra a hraní 

(si) člověka je dle Finka vztaženo k našemu rozumění světu - "hra má vypovídací formu 

vztahu člověka ke světu
 
."

121
 Archaický člověk vyjadřoval své rozumění světskosti i bytí 

světa právě v kultické hře, která je pro Finka nejpůvodnější formou hry, "je to především 

zpřítomnění celého smyslu života, orientace člověka ohledně jeho postavení, vztahů, jež 

jej určují, ohledně vztahu k bohům a mrtvým, (…), k démonickým mocem, jež dávají 

polím i ženám jejich plodnost, (...)."
122
, pro člověka "je výrazem jeho vztaženosti ke světu. 

Svět je v ní názorný, hra je tu v pravdě nazíráním světa."
123

 Formou kultické hry 

symbolizuje člověk svou vztahovost ke světu, světu bohů i světu bezbožnému. Kultická, 

ale i světská hra vyjadřovala rozumění vztahu mravnosti a přírody, člověka a boha, 

vnímání kauzality, koloběhu ročních období, pohybů hvězd, vyjadřovala, jaký smysl má 

lidské bytí. 

 

Přes kultickou hru jako formu vyjadřující představu fungování celku světa se 

dostáváme k samotné podstatě a smyslu hraní si člověka, ke hře světské. Snad i k 

možnosti srovnat ji s životem, avšak bezpodmínečnou nutností je stejně tak 

nezapomenout na jejich odlišnosti. Podobnost Fink naznačil, bytí světa, pobytové bytí i 

hraní (si) propojoval pojmem proces, procesualita, neustálá změna a také procesualita bez 

jasně daného cíle a účelu
124
. Rozumění životu jako hře se vztahuje k lidské světskosti, 

neboť člověk v přirozené časoprostorové omezenosti života není schopen definitivně říci 

co je bytí. To je důvod užití metafory světa jako hry, hry jako symbolu světa
125

. V 

lopotném a obtížném životě rozumíme, co je tělesná práce, co je intelektuální 

ztvárňování, prožíváme konflikty, trpíme v nemoci a trpíme ve chvílích osamění. Náš 

život by se dal označit i jako nejistota, hrůza a lopocení. Avšak Fink připomíná, že 
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pociťujeme ve svém životě i údobí lehkosti, beztížnosti a blaženosti - právě například ve 

hře. A i když nebudeme věřit, že život je hra, stane se nám hra údobím, v němž můžeme 

pocítit "hluboké štěstí, které je patrně nutně spjato s hlubokým utrpením - nicméně 

obestírá radostným pocitem blaženosti, a to i tehdy, je-li ve hře ohromující hrůza 

tragédie."
126

  

                                                           
126

 FINK, Eugen. Hra jako symbol světa. Praha: Český spisovatel, 1993. Orientace (Český spisovatel). ISBN 80-202-0410-
5. Str. 96 



44 
 

2.4 ŽIVOT JAKO HRA 

 

"The way in which we choose to die, accordingly, becomes the way in which we 

live."
 127

 

 

Méně známým autorem zabývajícím se hrou je Bernard Suits, filosof, který 

publikoval v druhé polovině 20. století. Své postoje ke hře přiblížil jak laické veřejnosti, 

tak odborné filosofické obci v článcích What is a Game? (1967) a Is Life a Game We Are 

Playing (1967) a díle The Grasshooper: Games, life and utopia (1978).  

Hra je v Suitsově pojetí zpočátku definována jako činnost vedoucí k dosažení cíle, 

podobně jak ji pojal Erich Berne - "Hra je souvislý sled druhotných doplňkových přenosů, 

jež směřují k jasně definovanému, předem známému výsledku.
128

 Suitsův cíl je 

připodobňován k vítězství, který je v mysli jedinců západní společnosti často 

charakteristikou hry, ovšem v jejím smyslu game. V jeho textech však nejde pouze o 

hledání hry ve významu game, zabývá se i hrou ve významu, který označujeme právě 

jako play a oba pojmy vědomě odlišuje. Suits však oba pojmy i propojuje, hledá význam 

game, play i game playing, což předesílá v článku What is a Game? (1967).  

Při hledání významu hraní her, i samotného game a play, si pomáhá 

porovnáváním obvykle využívaného protikladu hry a práce
129

. Stejně jako Johann 

Huizinga a Eugen Fink zvolil také Bernard Suits na začátku orientování se v problematice 

postup srovnávání obecně uznávaných dualismů a protikladů, aby u play i game znovu 

odkryl jejich důležitost. Nechtěl hraní her přiznat vyšší hodnotu než ekonomické činnosti, 

nebo naopak, ale pro zhodnocení samotného významu game playing pro něj bylo důležité 

postavit obě činnosti minimálně na stejnou úroveň
130

.   

Suits práci rozumí jako činnosti, jež přináší ekonomické hodnoty, kterých je 

dosaženo využíváním všech dostupných prostředků. Označuje ji pojmem technická 

činnost, neboť oproti pojmu práce se mu toto spojení zdá být méně zavádějícím. Při 

srovnávání obou vyzdvihuje hlavně aspekt efektivity ve využívání prostředků k dosažení 
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stanoveného cíle činnosti. Technickou činnost charakterizuje efektivností dosahování 

cíle, spojuje ji s racionalitou a vhodným výběrem prostředků pro dosažení cíle. Neuvádí 

konkrétní příklady, avšak zmiňuje, že ekonomicky uznávaná hodnota efektivity a 

racionality historicky k definici her a hraní nepatří. Z tohoto důvodu je hra a hraní (si) v 

dílech využívajících kvalitativní metody znehodnocována.  

 

Nedůležitost a nehodnotnost hry však nebyly jedinými argumenty, jejichž platnost 

chtěl vyvrátit a zrušit. Na základě vlastních poznatků a spekulací se vydal za cílem popřít 

i často citované a obecně přijímané části definice, které najdeme u Rogera Cailloise - 

jedním z aspektů, které se Suitsovi jevily jako neplatné, byla například neefektivita hraní 

si a her. V tomto případě mu to umožnil příklad prostředků, které k dosahování cíle 

používají hráči golfu. Tvrdí tedy, že definovat hru a hraní jako nutně neefektivní činnost, 

je chyba. Má za to, že omezení samotnou činnost naopak podporuje a jedince do ní 

zapojené vybízí k tvořivosti. Suits má za to, že více omezení tvořivost paradoxně zvyšuje, 

nutí k hledání nových možností. Stejně tak i zdánlivě obtížný aspekt hry může být v 

důsledku nejefektivnějším způsobem dosažení cíle. Postup v golfu, tedy využívání hole k 

přesunu míčku z místa A do místa B, je při vhodném úderu vždy efektivnější, než 

kdybychom měli odnést míček na určené místo v ruce. Existují však i autoři, kteří tuto 

efektivitu hodnotí právě opačně. Jean Liedloff, autorka Konceptu kontinua, 

pravděpodobně neměla v úmyslu hanit princip hraní jako takového, avšak svým 

způsobem je její kritika golfu cestou, která znemožňuje pochopení podstaty game 

playing, jak ji vidí Suits.  

Následující příklad ukáže, že stereotypní nebo povrchní hodnocení práce i hry je 

problémem, a že etnocentrické hodnocení může způsobit problémy vnímání hodnot 

činností či jsoucen obecně. Zároveň nás přivede zpátky k tezím Huizingy i Cailloise, kteří 

měli za to, že uspořádání a hodnoty společnosti jsou přímo vázány na způsob hraní a 

pojetí herních činností, které společnost uznává. "Muž, který tráví svůj nutný a nudný 

pracovní život mezi papíry a pracuje hlavou, se rekreuje (naplňuje své vrozené očekávání 

po fyzické práci) třeba u golfu. Je mu jedno, že hlavním přínosem golfu je neužitečnost. 

Plahočí se krajinou ve slunečním žáru, táhne s sebou těžký náklad holí a vždy věnuje 

plnou pozornost svému problému: přesvědčit míček, aby padl do jamky v zemi. Cíle se 

snaží dosáhnout velice neefektivním způsobem: pomocí golfové hole. Ani ho nenapadne 

vzít míček do ruky a vhodit ho do jamky. Kdyby byl k danému chování nucen, nejspíš by 

utekl. Ale jelikož je to rekreace, odpočinek, který zaručeně neslouží žádnému jinému 
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účelu než radosti z tělesného pohybu, je hráč golfu šťastný. Vychutnává si golf tak 

svobodně, jako si Yequáni užívají užitečnou práci."
131

 

V příkladu golfu narážíme na definiční bod hry, kterým je efektivita. 

Nezapomínejme, že Roger Caillois hovořil o neproduktivitě hry. Její neproduktivitu dával 

do souvislosti s její neschopností vytvářet ekonomické hodnoty. Pohledem ekonomickým 

je hra chápána neefektivně, je aktivitou v čase, kterého by mohlo být využito v hodnotách 

běžného života výhodněji, efektivněji. Částečně si jsou oba pohledy podobné. Ovšem 

Bernard Suits neměl na mysli neproduktivnost, nýbrž efektivitu. Nezajímal se, jak se dívá 

běžný život (ekonomické zhodnocování času) na čas herní. Zajímala ho efektivita hraní 

jako podmínka využívat pro dosažení konkrétního cíle prostředků, které však k cíli 

povedou s menší účinností, než by tomu bylo v ekonomické činnosti. Omezit využitelnost 

prostředků k dosažení cíle, tedy změnit obvyklé strategické cesty k dosažení cíle, v 

podstatě znamená vstoupit do jiné reality. Pro hráče je přijetí nových, uměle vytvořených 

podmínek výzvou
132

, v níž je třeba změnit myšlení, jednání a někdy i využívat určité věci 

jinak, než jak byli zvyklí. Hráč by měl mít hlavně vnitřní motivaci do jiné skutečnosti 

vstoupit, právě kvůli možnosti zažít něco jinak. Suits nakonec dospívá k názoru, že není 

dobré srovnávat hru s ekonomickým životem, stejně jako není dobré etnocentricky 

hodnotit různé hodnoty jednotlivých společností. Konstatuje, že v mnohých hrách jde 

skutečně o výzvu spočívající v omezení prostředků, které by vedly k cíli efektivněji. 

Avšak nevidí důvod, proč do definice hry efektivitu či produktivitu zařazovat. Některé 

hry i životní výzvy spočívají naopak v nutnosti využít všech dovedností v plné míře, aby 

bylo dosaženo cíle. Efektivita a produktivita se tedy definičně váže k pojetí hry, v jejíž 

definici pracujeme s konkrétně stanoveným cílem. Jenže ne všechny hry splňují tuto 

podmínku, neboť cílem některých her je jejich pokračování. V tom smyslu pak nemá 

smysl hovořit o neproduktivitě.  

Ani cíl, který v definici figuruje, není neproblematický. Caillois cíl v podstatě 

označuje jako hranici, časovou i situační, ve smyslu dosažení stavu věcí, kdy není známo, 

kdo ze zúčastněných tohoto stavu dosáhne. Suits však uznal, že ne všechny herní aktivity 

jsou zaměřeny na ukončení sebe sama. Hra s panenkami, hry na kovboje, indiány, zloděje 

a četníky a podobné, ze zvyku bychom řekli dětské hry, mají především probíhat. Toto 

'hraní si na' nemá ve své podstatě vítěze, nemá jasně definovaný konec, a při každém 
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přerušení, lze na předchozí hraní bez problémů kdykoli navázat. Cíl, dosažení určitého 

stavu věcí, pak v tomto případě situace, kdy hraní probíhá. Účelem a cílem hry je udržet 

hraní hry v její aktivitě 

Stanovený cíl a omezení prostředků k dosažení předeslaného stavu věcí k sobě 

logicky přitahuje i určení pravidel. Avšak i k této části definice má Suits připomínky a 

vůči její platnosti je skeptický. Pokud totiž pravidla hry mají vést převážně k cíli, muselo 

by jejich porušení znamenat konec hry obecně, jenže jejich porušení obvykle znamená v 

první řadě konec hry pro hráče samotného. Tedy, porušením pravidla si hráč zavírá cestu 

ke stanovenému cíli, protože velmi pravděpodobně dojde k jeho diskvalifikaci, nebo 

vyloučení ze hry na určitou dobu. Vyloučení proto obvykle neznamená porušení 

stěžejního pravidla, nýbrž jeho dílčí části, respektive dílčího cíle, například netrefit šípem 

stanovené pole, minout branku, vypadnout z role, při hře v kostky shodit pár vrhaných 

kostek ze stolu apod. Potom může hráče postihnout časová nebo jiná penalizace, jeho 

pokus se nepočítá a nový nezískává. Porušení pravidel hry však někdy může hráč vyložit 

jako svůj konečný neúspěch, nebo příliš neférové jednání, kterým někomu mohl uškodit, 

a potom se rozhodne hru opustit. 

 Roger Caillois v definici hry pravidla zmiňuje, uvádí, že porušení pravidel 

obvykle znamená pro hráče povinnost hru opustit, tzv. diskvalifikaci u her agonálních i 

her typu alea. U mimiker bychom porušení pravidel nazvali právě jako vypadnutí z role, 

které nemusí znamenat definitivní konec hry. U aktivity typu ilinx by mohlo porušení 

pravidla znamenat zdravotní riziko, nebo by taková činnost jen začala znovu. U 

paidických by potom šlo jednoduché ukončení hry ve chvíli, kdy se jedinec rozhodne 

činnost ukončit, přestože ostatní hru bezpodmínečně ukončovat nemuseli. Huizinga mluví 

o pravidlech například při kultovních činnostech a rituálech. Bernard Suits však tvrdí, že 

porušení pravidla hry znamená konec hry pro jedince, který pravidlo porušil, nikoli 

bezpodmínečně konec činnosti jako takové. Hra v jeho pohledu zdá se dvě linie pravidel, 

z nichž jedna je individuální a druhá kolektivní. V Cailloisově pojetí by bylo třeba 

rozlišovat ještě pravidla u pólu paidia a ludus. Pokud interpretujeme pojetí pravidel 

pohledem Bernarda Suitse, lze konstatovat, že porušení pravidla hry jedním z hráčů ještě 

nemusí znamenat konec hry jako taková, budeme-li předpokládat, že tuto hru hraje více, 

než jeden hráč. Proto se lze o pravidlech bavit spíše ve spojení hráčova pohledu (play), 

než hry samé ve smyslu game. Suits proto nepopírá existenci pravidel, vymezuje se však 

proti jejich zavedení do definice hry. Pokládá proto otázku jinou - co vede hráče k tomu, 
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aby pravidla game porušili, když to znamená konec jejich hraní a navíc ještě narušení 

herní tajemnosti a posvátnosti? 

Bez hráče by nebylo hraní, výzva by bez hráče ztratila svůj význam. Důležitost 

postoje hráče je tedy v kontextu pravidel a cílů jasná. Je to hráč, kdo vybírá cestu k cíli a 

je také tím, kdo dává game playing její hodnotu, on sám určuje její vážnost či nevážnost. 

V této otázce rozlišuje tři typy hráčů, které označuje jako triflers, cheats and 

spoilsports
133

. Je to však rozlišení pouze těch hráčů, kteří nectí stanovená pravidla. Přesto 

však i ve chvíli jejich zapojení do hry, zůstává sama hra stále stejná a dodává, že 

profesionální hru od hry amatérské odlišuje pouze postoj hráče. Na jednom poli tak 

mohou spoluhrát zabraní amatéři, pohodoví profesionálové, podvodníci i ti, kteří hrají 

spíše z důvodu, že zrovna jinou aktivitu nemají. Zkušený hráč bude postupovat jinak, než 

začínající hráč. Avšak i začínající hráč s výbornými schopnostmi, jež jsou v souladu s 

dosažením cíle, může profesionála překvapit. Záleží však i na tom, jakou hodnotu bude 

hráč game playing přisuzovat, zda se účast v ní stane vážnou nebo legrací, zda půjde 

skutečně za výzvou hry s cílem vyhrát, nebo s cílem vyzkoušet si její podmínky a možná 

dojít cíle. Charakter jednotlivých hráčů tak vyvrací další část definice, kterou je 

účelovost. Neboť u hráče, který hraje jen proto, aby nemusel dělat jinou aktivitu, nelze 

říci, že jeho cílem je zapojení se do hry. "that is, such purposes are no part of the 

definition of game playing"
134

Erich Berne například konstatuje, že "někteří lidé se 

oddávají svým hrám se samozřejmou lehkostí, jiní jsou při nich napjatější a útočnější. 

Podle toho dělíme hry na mírné a tvrdé. Spojením těchto tří variant je možné dospět buď 

k jemným, nebo násilným hrám."
135

   

Porušování pravidel ovšem Bernard Suits zvažuje ještě jiným úhlem pohledu. Má 

za to, že máme-li v rámci herních činností dobrý důvod porušit stanovené podmínky 

dosažení cíle, učiníme tak. Naznačuje tím existenci hranice, která odděluje život a hru 

(game). Hranice je ovšem relativní, neboť má za to, že ji vytváří naše vlastní hodnoty 

(hodnoty neherního světa), které s sebou do her neseme, aniž bychom si to primárně 

uvědomovali. Suits uvádí příklad podmíněného zákazu vstupu na trávník, vysokou věž či 

jinak definovaný herní prostor - například když je vstup na určené pole podmíněn 

dosažením konkrétního herního levelu, nabytím schopnosti, nebo je omezen časově apod. 
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Pokud by se však na konkrétním zakázaném herním prostoru vyskytl jedinec, který 

potřebuje nutnou pomoc kvůli záchraně života nebo ošetření, pravidlo zákazu hráč 

vědomě poruší, zvolí hodnotu, která není zahrnuta do cíle hry. Jde o morální, zákonnou 

nebo jednoduše individuální hodnotu neherního světa, která je pro jedince silnější než 

hodnoty herní. Suits také podotýká však, že podobná rozhodnutí děláme při hraní, ale i v 

běžném životě
136

. 

Nelze říci obecně, že se vždy jedná o porušení herních pravidel, herních kvůli 

zachování životních hodnot vlastních či druhých. Jsou i jiné, malichernější důvody, kvůli 

kterým někteří hráči opouští herní svět. Suitsovi se jedná o poukázání na jednu z 

možností porušení pravidel, které je vždy považováno za správné, za nejlepší rozhodnutí 

a to i za cenu zničení posvátnosti hry. Vždy proto záleží na kontextu. Budeme-li herní 

hodnotu vztahovat k hodnotě života či smrti, bude herní cíl vždy podružný a jeho 

nahrazení cílem jiným pro hráče nebude nesnadným krokem. 

Obecně lze konstatovat, že nahrazování cílů je snadné, ač jím v kontextu porušení 

pravidel a narušení světa hry dochází k problémům. Suits tak dochází k závěru, že rozdíl 

světa hry a běžného života, spočívá v možnosti nahrazovat jedno pravidlo a cíl jiným, dle 

vlastního řebříčku hodnot, který během celé lidské existence není neměnný. Pravidla hry 

jsou naopak jasná a svrchovaná, přestože hráčům nechávají volnost volby strategií 

vedoucích k cíli. Způsob dosažení stanoveného stavu věcí přirovnává k procházení 

labyrintem, který má jasně vyhrazený prostor, avšak skrývá ve svém rámci velké 

množství možností, jak najít cestu ven. Přičemž je nutné ctít vyznačené cesty, nepoužívat 

k překonání labyrintu vytvoření nových propojení a spojnic. Dle Suitse tak hraní znamená 

jednání v souladu s pravidly, která omezují přípustné prostředky k dosažení cíle, a která 

dodržujeme jen proto, abychom mohli hru hrát. "We may therefore say that games consist 

in acting in accordance with rules which limit the permissible means to a sought end, and 

where the rules are obeyed just so that such activity can take place".
137

  

Bez pravidel hry, ve smyslu game či ludus, která definují cíl, hrát nelze. A přesto 

existují i typy her, která striktně daná pravidla a cíle nevyžadují. U Cailloise bychom 

zmínili paidické pole. Z toho důvodu jsou Suitsovi pravidla překonatelná a do definice 

her nepatří. "The inseparability of rules and ends does not, therefore, seem to be a 
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completely distinctive characteristic of games."
138

 Neznamená to ovšem, že by hráči měli 

pravidla her vědomě obcházet, podvádět je nebo porušovat, jinak by docházelo k 

permanentnímu porušování hry kvůli zanedbatelnějším hodnotám, jako je nasycení se, 

touha vyhrát za každou cenu apod. "Let us say, then, that a game is an activity in which 

observance of rules is part of the end of the activity, and where such rules are non-

ultimate; that is, where other rules can always supersede the game rules: that is, where 

the player can always stop playing the game."
139

 Hraní musí být činností, při níž je třeba 

dosahovat stanovených cílů za předpokladu dodržování stanovených podmínek této 

činnosti. Bez těchto předpokladů nemůže k správnému ukončení hry dojít. Odlišně se na 

dodržování pravidel dívá Pelcová, neboť jejich nedodržování považuje za běžnou součást 

her. Faulování, fixlování nebo jiný nedovolený způsob dosahování stanoveného cíle 

nepovažuje za situaci, která by mohla hru kazit.
 140

 

 

Vážnost či nevážnost hry proto dle Suitse určuje hráč samotný, nevztahuje se k 

charakteru hry samotné. Hraní může být odreagováním se, může být bojem, může být 

radostí, může být životem, divadlem, hrou s otevřeným koncem, ale může být jednoduše 

jenom činností, při níž se nám točí hlava. Tento kontext nás vrací k pojetí vážnosti či 

nevážnosti Rogerem Cailloisem. Ten upozorňoval na nebezpečí prolnutí hry (game, 

ludus) se životem a stejně tak uvádí toto nebezpečí ve svém článku i Anna Hogenová, 

avšak ve své dokonané podobě - "Puerilismus, tj. záměna hry za vážnou věc - to je naše 

současnost, o tom vlastně píše celou dobu Heidegger. Je to jeden z nejdůležitějších 

aspektů našeho denního života. Děti nerozliší skutečnost od fikce, ostřelovač si hraje se 

zbraní, která zabíjí." 
141

 

Nebezpečí smazání hranice mezi hrou a životem, na které upozorňoval Caillois, 

spočívá především v záměně zásadních životních hodnot s hodnotami herního světa. Je to 

opačný příklad, než když byla herní hodnota nahrazena hodnotou neherního světa. 

Caillois měl na mysli nebezpečí prolnutí především u ludických kategorií ilinx a alea. 

Nebezpečí však spočívá i v mimikrách. Najdeme však i opačný problém tohoto 

nebezpečí, a to je přílišná pracovitost bez možnosti odpočinku, kterým může být právě 
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čas herní. Tzv. workoholismus má taktéž negativní vliv na fyzický i psychický stav 

člověka, stejně jako kdyby člověku odebrána hravost. Erich Berne se na problematiku 

díval pohledem psychiatra - "Hry jsou tedy pro život jak nutné, tak i žádoucí a jediným 

sporným bodem zůstává, zdali určitá hra prováděná určitým jedincem mu skýtá také 

největší prospěch."
142

 

Bernard Suits téma propojení individuálních, společenských a herních hodnot 

rozvíjí v desáté kapitole díla The Grasshooper: Games, life and utopia. Propojení ukazuje 

jako patologické, pokud hráče výzva herního světa pohltí natolik, že zapomene na plnění 

výzev životních, zapomene nehrát. Jaký typ herní výzvy může člověka pohltit, závisí na 

hodnotách, které vyznává v běžném životě. V principu tak ne všichni můžeme hrát stejné 

hry, ne všichni můžeme podlehnout stejnému nebezpečí, stejně jako každý z nás nemůže 

vést stejný života. Relativita hodnot je proto s patologickým hraním her v těsném spojení. 

Tím se nám znovu ukazuje možnost, že hodnoty společnosti, které jedinec přijímá a ctí se 

odráží ve způsobu hraní a oblibě her společnosti. Vrátíme-li se v tomto kontextu ke 

kategorii her, které představil Roger Caillois, bude potom statisticky nejvíce zastoupené, 

nejoblíbenější typ hry ve společnosti odpovídat mentalitě jejích členů a hodnotám této 

konkrétní společnosti vůbec. Vezměme jako případ, že by ve společnosti byl považován 

fotbal za národní hru, game. Okem pozorovatele lze říci, že jde principielně o činnost 

agonální, v níž proti sobě stojí dvě "znepřátelené" strany, jejichž cílem je zvítězit nad 

stranou druhou principem získání více bodů. Charakteristikou hry je bojovnost dvou 

stran, také však spolupráce týmu a rozdělení jednotlivých rolí mezi členy týmu. Někteří 

jsou proto obránci, jiní jsou útočníky. Společnost potom bude jedince hrající fotbal 

považovat za ideál. Společnost a její osud lze číst právě na základě, jaký herní aspekt a v 

závislosti s tím i jaký pohled na život obecně, ve společnosti a kultuře převažuje. Být 

fotbalistou tělem i duší není patologické, pokud člověk dbá o své zdraví a běžné životní 

potřeby, nebo sociální hodnoty, které může představovat rodina, kariéra, občanská pomoc 

atd. Pokud se však karbaník nebo gambler nechá pohltit hrou příliš, ztratí zájem o 

naplňování vlastních potřeb i naplňování hodnot pro fungování společnosti. Případy 

profesionálního hraní ve smyslu profesionálního sportovce, profesionálního hráče divadla 

jsou jiné, než propadnutí hře v patologickém smyslu. Tento způsob hráčství je ovšem 

považován autory za jakousi pseudopodobou hry. 
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Suits si ovšem dovolil spekulovat a položil si otázku, co kdyby bylo pro hráče 

přeci jen výhodnější přijmout pravidla herního světa, hraní a hry namísto pravidel a 

podmínek světa, kterému zde říkáme běžný? Tuto otázku si ovšem nepoložil jen on, 

nýbrž i Eugen Fink, který hru označil za oázu štěstí, v níž by vlastně v principu jedinec 

chtěl zůstat. Pokud by se tak stalo, pro jedince by se hra stala způsobem života. Bernard 

Suits uvádí znovu příklad z golfového prostředí, kdy byl hráč natolik pohlcen hrou, že 

zanedbával svou rodinu, práci a zcela propadl hře golfu, bez níž si život nedokáže 

představit. Mnohé podnikatele také považujeme za hráče, neboť přijímají výzvy 

nenaplněných vizí, sází na jistotu nebo riskují nezdar. Podnikatel může být taktéž pojat 

jako skutečný hráč, ve hře, která nemá jasně definovaný cíl. Dalším podobným příkladem 

je jedinec, agent fungující na dvou nepřízněných stranách, jehož cílem je udržovat ony 

strany v konfliktu, aby mohl zůstávat agentem. V případě spřátelení znesvářených stran 

by ztratil jeho způsob života smysl, ztratil by chuť k životu. V tomto případě se jeho hra 

stala náplní života, prací. Hranice hry a života je ve výše uvedených příkladech 

problematická, dá se říci, že je velmi nezřetelná a záleží na nás samotných, zda jich 

činnost budeme chápat spíše jako hru, nebo jako život. Nebezpečí tak nenáleží k 

charakteru her samotných, nýbrž záleží na jedinci samém, zda se mu hra stane 

nebezpečnou či nikoli. Tak se i hraní může skutečně stát způsobem života, a přesto toto 

propojení nemusí být nutně patologické. 

  

Pravidla hry a pravidla života interpretujeme jako lidé ze zvyku odlišně a ty, které 

jejich odlišnost popírají, považujeme za jedince neuctívající vážnost života. Morálka, 

etika, zákon, pravidla víry, podmínky, které si v rodinách stanovujeme sami atd. Bernard 

Suits také zpočátku přistupoval ke světu hry jako realitě mající jinou bytnost než 

skutečný život. Při promýšlení fenoménu hra ovšem nacházel i takové herní činnosti, v 

nichž pravidla nejsou potřeba, nebo jsou pojata velmi široce, dalo by se říci liberálně. 

Caillois v tomto smyslu rozdělil hry na paidické a ludické, tedy herní činnosti mající větší 

a menší míru svobody, tvořivosti, rozhodovacích možností. Zmínil však i zajímavý znak 

wan, který jako by zahrnoval oba póly herních činností. Bernard Suits také hledal definici 

hry, která by odpovídala nastavení herních činností liberálnějších i podléhající jasným 

pravidlům. Tedy která by dovolila popsat všechny hry a typy hraní bez výjimky. I z 
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tohoto důvodu se mu zdály být jeho definice buď příliš široké, nebo s hranicemi příliš 

uvolněnými.
143

  

Zároveň byl pro Suitse důležitý pohled hráče na samotné hraní hry, individuální 

přístup k dané hře. Snad na základě vlastní zkušenosti, nebo na základě pozorování 

ostatních si uvědomil, že přístup hráče je pro samotný průběh hraní hry nesmírně 

důležitý. Přístup k hraní hry lze přeci jen srovnávat i s přístupem k životu jako takovému. 

Někteří jedinci, ať už jde o výzvy života či hry, nepotřebují nutně vyhrát. Nejvyšší 

hodnotu spatřují v samotné možnosti zapojit se do hraní hry, nebo v radosti, která jedinec 

pocítí, zapojí-li se do aktivity. Potom se můžeme při hraní hry u hráčů setkat s tahy v 

jejich neprospěch jen kvůli tomu, aby otevřeli možnost odvety, nebo aby jednoduše 

oddálili konec hry.
144

 Ne jinak je tomu s vedením individuálního života. 

Sami zapátrejme v našich vzpomínkách, kdy jsme si naposledy nechali cíleně ujet 

tramvaj, kdy jsme s někým hráli Kámen, nůžky, papír, aby bylo rozhodnuto, kdo z nás 

zajde pro kávu, kdy jsme se tvářili smutněji, než jsme ve skutečnosti byli, kdy jsem 

naposledy pronesli větu "Je to jenom hra?" Hrou se dnes také mnozí živí, získávají díky 

zapojení se do hry vyšší sociální postavení, společenské uznání apod. V tomto smyslu 

bychom znovu spojovali hru a život, respektive profesionální hru a život. Avšak toto 

spojení bylo již dvakrát popsáno jako nevhodné, neboť sport a profesionální hra jsou jen 

jedním z mnoha typů her, jen střípkem toho, co v nás může vyvolat otázka po širokém 

fenoménu hra, i kdyby jen kvůli využití samotného termínu hra. 

 Bernard Suits tedy při přemýšlení o hře otevírá myšlenku, stejně jako Johann 

Huizinga, že vše co se okolo nás děje, vše co se děje ve světě lze označit pojmem hra. Ve 

Finkově výkladu vyjadřuje konstatování "život je hra" uvědomění si otevřených 

možností, možnosti rozhodovat se, vědomí že jsme dílem svého konání i nekonání, že se 

každým rozhodnutím dále určujeme a fixujeme. Zároveň že lidská existence nemůže 

samu sebe zaštiťovat, nýbrž že jsme závislí na něčem, čemu zcela nerozumíme a co není 

konečné povahy. Vyvstává tedy otázka, zda má vůbec smysl pokládat propojení game a 

života za nebezpečné, když existuje výklad světa jako hry, ve smyslu play. Game playig 

by potom znamenalo hraní hry jako alternativní reality i hraní hry ve smyslu existování v 

realitě, v níž jsme přítomni. 
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Nebezpečí hry, jak ho viděl Caillois, zdá se patří jen k části hry jako širokého 

fenoménu. Ztráta rozlišovací schopnosti ve věci reality a ireality, neschopnost rozlišit 

hraní hry a samotnou realitu existence jako takové, s jejími nástrahami a nebezpečími, je 

samozřejmě platná. Toto konstatování si lze v extrému představit velmi snadno, neboť 

cílem hry je určitý stav věcí, kterého má být dosaženo, a za ním hráč směřuje své síly. 

Kdežto život, který někteří autoři pojali jako život k smrti, je zaměřen obvykle na udržení 

života co nejdelšího, tudíž dosáhnutí cíle, ve smyslu smrti, není pro člověka věcí prioritní. 

Samozřejmě je vhodné uvést ještě méně extrémní příklad. Pokud je hrající si jedinec 

lapen iluzí hrané hry, zapomene na identitu, se kterou vstupoval do výzvy samotné.  

Původní identita se pozvolna promění v identitu mající nové potřeby, které jsou utvářeny 

hranou hrou. Může jít o sázky, hraní rolí, touhu po změněných psychických stavech. Toto 

nebezpečí nelze považovat za smyšlené. 

 

Ovšem Suits má za to, že tudy cesta nevede, neboť i běžný život s sebou nese 

mnoho různých identit a realit vztahujících se k jedné osobě. Pokud budeme neschopni 

měnit své role v průběhu života, zamrzneme, zastavíme se v neschopnosti pohlížet na 

svět kolem nás různými pohledy, které odpovídají našemu sociálnímu postavení. Jsme 

žáci, učitelé, podřízení, nadřízení, jsme otcové i synové zároveň, matky i dcery, pracující 

i odpočívající a přitom je naše identita zachována jako celek. Psychologie tuto celost a 

střed osobnosti označuje jako jáství, přestože v sobě samotný pojem nutně obsahuje 

proměnlivost. Naše jáství, vlastní identita je proměnná, je pohybem, v němž se proměňují 

naše pohledy na svět a určují způsoby chování a jednání, ať už jsou společensky uznané 

za vhodné či nikoli. Dalo by se říci, že jde o hraní životních rolí, které v sobě zahrnují 

naši životní zkušenost. Dokážeme potom svými názory, jednáním i chováním 

manipulovat s ostatními tak, aby naše cíle byli i cíli ostatních. V tomto smyslu je tedy 

život hrou, ve smyslu play, která je neustále v pohybu a vyžaduje od nás neustálé 

rozhodování se. Pojetí života jako hry se proto ve smyslu jejího významu play nejeví 

nepravděpodobné, záleží na každém z nás, zda tuto pravděpodobnost přijmeme. Záleží na 

každém z nás, jak se ke svému životu postavíme. Jako k osudu, náhodě, vědomé 

cílevědomosti nebo spontánnímu přijímání výzev? 

Pro někoho je výzva překonat divoce tekoucí potok, vylézt na pískovcovou skálu, 

předběhnout rychle jedoucího cyklistu. Pro jiného je výzvou splnit podmínky získání 

vysokoškolského titulu, vyrobit si psací stůl, namalovat nejmenší obrázek, vytvořit 
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hádanku, na kterou je těžké odpovědět. Existence výzvy patří do pólu hry i do pólu 

běžného života. 

Výzva není v Suitsově pojetí jedinou spojnicí mezi hraním her a žitím, je to i 

radost, kterou v aktivitách, nebo po jejich ukončení, prožíváme. Není třeba rozlišovat, zda 

se jedná herní o aktivitu se soutěživým, divadelním či jiným aspektem, přestože naše 

společnost nás častěji učí mít radost z vítězství než ze samotného hraní. Radost by měla 

být vlastní samotnému hraní, bez ohledu na výsledek. Radost pramenící ze strategie hraní 

hry, radost ze správného rozhodnutí, radost z činnosti a typu akce, kterou bychom 

nemuseli bez upravených možností hraní hry prožít. Měli bychom ji pocítit i během 

života a může přijít při dosažení malých vítězství, jakým může být třeba doběhnutí 

autobusu na poslední chvíli. Suits hraní hry k životu připodobňuje i ve smyslu 

přítomnosti rozhodování se, vážení rizik, radosti z procesuality i dosažení určitého stavu 

věcí. Velmi podobně pojímá hru a život matematické teorie
145
, neboť rozhodování se i 

považování sil náleží jako synonymum i k životním konfliktům. 

U Suitse tyto konflikty mohou představovat docela obyčejné příklady, kdy jsme 

nuceni se rozhodnout. Jedná se o malé osobní konflikty, například když si nejsem jist, 

jaký typ oblečení zvolit, pokud se mám zúčastnit společenské události, když přemýšlím, 

zda při omluvě na domluvenou schůzku budu mluvit čistou pravdu, nebo zda si 

skutečnost trochu přibarvím, nebo kdy rozmýšlím, jaké prostředky zvolím, abych 

překonal trasu mezi dvěma stanovenými místy, kdy je jedna z možných tras náročnější a 

kratší, druhá potom méně fyzicky náročné, avšak o to delší. V příkladu volby trasy je cíl, 

určený stav věcí, jehož má být dosaženo jasný - dorazit na místo určení. Kontextem pro 

samotné rozhodnutí jsou další podmínky, které můžeme považovat za pravidla hry. 

Můžeme být omezeni volným časem a rozhodneme se pro jednu z tras v závislosti na 

tom, zda jsme na dovolené, máme volný den, nebo zda překonáváme tuto trasu v běžném 

životě, kdy jsou pro nás prioritou ekonomické hodnoty. Pokud je na překonání trasy 

dostatek času, zvažujeme krásu a zajímavost samotné trasy, své individuální fyzické 

možnosti, rozmary počasí, váhu příručního zavazadla, a mohli bychom najít ještě další 

příklady, které budou naši volbu vždy nějak ovlivňovat. Výzva do kontextu rozhodování 

patří samozřejmě také. Bernard Suits tedy v tomto příkladu spatřuje znovu podobnost 

mezi hrou a životem, a to právě v aspektech: stanovení cíle, omezení možností jeho 

dosažení a existenci výzvy. Budeme-li se držet definice hry, kterou Suits představil - "To 
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play a game is to attempt to achieve a specific state of affairs /prelusory goal/, using only 

means permitted by rules /lusory means/, where the rules prohibit use of more efficient in 

favour of less efficient means /constitutive rules/, and where the rules are accepted just 

because they make possible such activity /lusory attitude/. I also offer the following 

simpler and, so to speak, more portable version of the above: playing a game is the 

voluntary attempt to overcome unnecessary obstacles."
146

 - jsou si hra a život skutečně 

podobné. Život jako game, žití jako play, game playing jako žití života.  

Uvažování o podobnosti hry a života v sobě nese i jistou dávku metafory, avšak 

také představu ideálu lidské existence. Život jako hru je přeci jen snazší pochopit, 

budeme-li si život představovat jako existenci naplněnou radostí, výzvami, jako existenci 

prostou práce, konkurence, odlišných přístupů k životu atp. Utopicky pojatá hra je 

ideálním světem, s jasně danými svrchovanými pravidly, s absencí nedostatků. Svůj 

smyslu by ztratila význam činnost vlády, soudů, avšak i instituce vzdělávání, přestalo by 

existovat zlo a bezpráví, všichni by měli všechno, co k životu potřebují, a ve společnosti 

by panovala všeobecná spokojenost. Nebylo by třeba morálky, víry, společensky 

uznávaného chování a jednání. Bernard Suits však míní, že pokud by lidé ztratili možnost 

vnímání protikladů, dualismů, pokud by nepociťovali nedostatek, smutek, strasti, 

nemohlo by vznikat ani umění, neboť vzniká právě jako způsob komunikace, vyjádření 

pocitu frustrace, nedostatku, nebo naopak emotivní pocity štěstí, radosti.
147

 Pojem ideální 

se tedy ukazuje být velmi relativním pojmem, neboť pro někoho může znamenat utrpení 

existence bez práce, pro jiného zase existence, v níž je práce třeba. 

Přesto je Suitsův příklad hry jako utopie velmi přínosný, protože umožnil velmi 

zřetelně odkrýt pozitivní hodnotu her, herního světa vzbuzujícího v nás často představu 

světa ideálního, přestože v něm zažíváme jako v životě nutnost rozhodovat se, 

pociťujeme v jeho rámci únavu, konflikty, boje atd. Příklad ovšem dovolil ukázat i 

paradox, neboť srovnáme-li svět hry s utopií, bude hra stále jen ideálním údobím naší 

existence. Nejde jen o srovnávání hry s utopií a významem, který v nás vyvolává, jde o 

srovnání fenoménu hra i s jinými světskými jsoucny a činnostmi. Správnou cestou je 

pojetí fenoménu hry jako takové, aniž bychom se nechali svést cestou srovnávání. 

Člověk, který se s hrou ve svém životě bezpodmínečně setká a má s ní zkušenost pak 

může říci, že hru vnímá jako možnost žít přítomností, bez zatížení minulostí a starosti o 
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budoucnost. To, co potřebujeme, je činnost, v níž je to, co má zásadní význam, 

neoddělitelně spojeno s tím, co je skutečně cenné, tedy kde činnost sama o sobě není 

nástrojem pro nějaký další konec. Hry (games) splňují tento požadavek dokonale. Protože 

ve hře (game) musíme mít překážky, které se můžeme snažit překonat jen proto, aby 

taková činnost mohla existovat a my mohli hrát hru. Hraní her umožňuje zachovat ideální 

představu, že stojí za to žít.
148

  

Abychom mohli porozumět, čím nás hraní her obohacuje, musíme moci a umět 

hrát hry. Musíme se zapojit do takové aktivity, která má cíl v sobě sama, nenaplňuje 

vedlejší cíle, není prostředkem k dosahování jiných hodnot, než jakými je aktivita sama. 

Hraní hry, překonávání překážek pro samotnou možnost překonávání, přináší radost, ať 

už je tato aktivita vyřezáváním si píšťalky, stavěním bunkru, tvorbou vlastního oblečení, 

malováním, dozvídáním se věcí, které nás zajímají, nebo předváděním chování někoho 

jiného. Hraní je velmi široké pole, v němž je možné skrýt mnoho činností.  

Druhý definiční bod hry spočívá v existenci výzvy, kterou Suits s hraním hry 

pevně spojuje. Suitsovo pojetí hraní hry spojené s radostí a výzvou mu připomíná mnoho 

životních cest a život vůbec. Bude-li žití života plno různých překážek a jejich 

překonávání, budou-li to v lepším případě překážky, které si stanovujeme sami, nebo 

které se svobodně rozhodneme akceptovat, bude život stát za to. Přístup k žití života jako 

hraní hry, přístup přijímající překážky a překonávající je, považuje Suits za přirozený 

stav světského bytí. Při hraní her získáváme dojem, že úsilí dosahovat ideálů je správné. 

Stejné je to v životě, máme-li cíle, přináší nám jejich naplňování radost a získáváme 

pocit, že stojí za to žít, přestože život jako celek není nikdy údobím ideálním. "Game 

playing makes it possible to retain enough effort in Utopia to make life worth living."
 149

 

Srovnat hru s životem je ovšem těžké, pokud ji chápeme jako koncept s jasně 

danými pravidly, jako game. Pokud však hra bude pojata ve své procesualitě, je hraní 

jako srovnání žití snáze pochopitelné. Existence pro nás znamená hrát si, milovat, 

pracovat, bojovat, odpočívat, snít i trápit se, obstarávat, řešit konflikty - to vše a mnohé 

další k životu patří. Srovnání života jako hraní, v sobě nese pozitivní hodnotu. Vnímat žití 

života jako hraní hry, žití jako aktivitu pro sebe samu s mnoha výzvami a nutnostmi 

rozhodnutí, odpovídá v autorově výkladu přijetí života v jeho proměnlivosti, nestálosti a 

přirozenosti. Život jako hra vyjadřuje životní filosofii, přístup, který nám dává sílu žít, 
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přináší víru, že má smysl bojovat a usilovat o radost a chvíle štěstí. Žití života má smysl, 

pokud máme chuť žít i přes všechny překážky, které život přináší - může jít o jedince 

nedodržující pravidla, která považujeme za neporušitelná, ať už se jedná o morální, 

občanská, zákonná nebo jiná pravidla. Víra v život jako hravost, neustálou změnu, 

procesualitu, znamená přijetí života v jeho přirozenosti. Žít, hrát, existovat lze jen těžko, 

budeme-li věřit, že vše je ideální jako v game, které se rádi věnujeme. Hra ve smyslu play 

je provázaná s lidskou existencí, avšak lze ji vyložit i jako přirozenost bytí, čímž Suits 

pravděpodobně poukazuje k dílu Eugena Finka. Je možné charakterizovat hraní jako 

přirozenost bytí, jako ne-konečnost? V jakém smyslu? 

Suitsově pojmu ne-konečnosti je vhodnější rozumět jako ne-ohraničenosti, která 

je myšlena jako pole ne-omezených možností. V kontextu her (games) je zajímavé 

poukázat na tzv. hry v rozvinutém tvaru, které lze připodobnit k životu, protože 

rozhodování se v této velmi široké linii není jednoduché vzhledem k neznalosti strategií a 

hodnot ostatních.
150

 Nebo tak zvané pervazivní hry kde jeden či více zřetelných rysů 

překračuje magický kruh sociálně, prostorově či časově. Ne-ohraničenost má v Suitsově 

pojetí vztah k tvořivosti, umění, nikoli však k věčnosti. Pokud je hraní podobné ne-

ohraničenosti, musí být pojato jako otevřenost možností, průběh, v němž nelze vyloučit 

možnost přehodnocení a změny stavů. "It is not that the rules which govern a game must 

be short of ultimate commands, but that the means which the rules permit must be short 

of ultimate utilities."
151

 Ne-ohraničenost v kontextu hraní a života znamená možnost 

neustálé obměny výzev i tvoření a setkávání se s novými překážkami. Je-li ovšem život 

ve svém principu hravostí, hrou, můžeme o tomto principu nevědět? 

 

Spekulace si žádá přijmout možnost, že je skutečně možná hrát a nevědět, že 

hrajeme.
152

 Při hraní her totiž dle Bernarda Suitse nemusí být splněny všechny herní 

podmínky, tedy vědomí cíle, přijetí podmínek k jejich dosažení a přijetí výzvy, tedy 

zapojení se do činnosti samotné. Stačí, aby byla naplněna jen jedna z nich. I v životě 

existují cíle, pravidla a nutnost zapojit se. Podobnost hraní a života se tedy projevuje i v 

tomto spekulativním bodě, že nemusíme vědět o hře života.   
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Životní cíle si klademe především sami, ač některé přijímáme zvenčí. S pravidly 

je to velmi podobné. Přijetí podmínek hraní i naplňování životních cílů spojuje nutnost 

přijmout podmínky a pravidla, které nás k naplnění cíle dovedou. Nepodrobit se 

stanoveným podmínkách, znamená obvykle nedosáhnout cíle, ač i zde nesmíme 

zapomenout, že jako existují podvodníci v game, existují i nepoctiví jedinci v životě. 

Druhým bodem spekulace jsou podmínky a pravidla života. Suits uvádí, že ani v tomto 

bodě nelze život a hru oddělit, neboť si můžeme jen idealisticky představovat, že všichni 

budou ctít podmínky, které přijali za závazné. A přijetí výzvy, vědomé zapojení se do hry 

je potom aspektem, který nám může uniknout. Můžeme být přesvědčeni, že naplňujeme 

cíle, které jsme si stanovili, přestože naše činnost bude spíše účelová a přínosná někomu 

jinému. Světské žití tedy může být principielně hraním, ač sami o svém hráčství nevíme. 

Nevědomý hráč je zapojen se do hry, dosahuje cílů, využívá prostředky k dosažení cíle, 

dodržuje pravidla, avšak uvědomuje si jen jednu či více z herních podmínek. 

Nevědomý hráč pak vyloučí ze svého konání zakázané prostředky pro dosažení 

konkrétního cíle, avšak nedělá to, protože chce naplnit podmínku dodržení stanovených 

pravidel, nutnosti využívat jen určité typy prostředků k dosažení cíle, nýbrž má pro 

vyloučení vlastní důvod. Volba prostředků, nástrojů či postupů je tedy volena v souladu s 

herními pravidly, přestože tento jedinec nemá ani tušení, že je účastníkem hry. Pokud 

ovšem tuto situaci budeme hodnotit pohledem hráče, jeví se jeho jednání či chování jako 

dodržující pravidla vedoucí k cíli, ač on sám si své jednání jako herní neuvědomuje. V 

tomto smyslu lze předpokládat, že život je hra, kterou všichni hrajeme. To že máme jako 

lidé určité univerzální cíle, přání nebo záměry, možnost života jako hry nevyvrací. 

 Autorovým předpokladem je tedy existence univerzality lidských cílů, pravidel, 

přání, výzev i překážek, které se podobají hernímu nastavení, a to i přestože si této 

podobnosti mnozí lidé nejsou vědomi. I nemluvení o životě jako hře může být jedním z 

pravidel, přestože to nemusí být pravidlem pro všechny. Neboť životní cíle, stejně jako 

způsoby jejich dosahování, jsou natolik individuální, že by bylo velkou utopií věřit v 

přijetí jednoho jediného pravidla všemi lidmi na celém světě. Život jako hra mu není 

povrchní metaforou. "In terms of this account, therefore, to suppose that life is one game 

which all of us are playing is to suppose that there are certain universal intentions among 

men and that men are universally ignorant of at least some of them."
153

 Jeho argumentace 
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proto popírá tvrzení o hře jako zbytečnosti, nevážnosti, argument že hra je nácvikem na 

život, že hraní hry je nevýznamné ve srovnání s těžkostmi života. "We prefer to believe 

that life is more serious than the games we occasionally fit into its interstices"
154

 Suits 

tvrdí, nechceme věřit myšlence života jako hry, neboť neradi přemýšlíme o tom, že život 

vede k smrti, že hledáme smrt. 

 

Svým pojetím game playing Bernard Suits problematizuje Cailloisovu definici 

hry, která se zdá být vhodný převážně pro definování her v poli ludus. Sám se o definici 

game playing pokusil, avšak jednotnou definici širokého fenoménu hry u něj nenajdeme. 

Veškeré definice, o něž se pokoušel, se jevily nedostatečné. A to buď příliš úzké, nebo 

příliš široké. V podstatě je definování širokého fenoménu hra skutečně problematické, o 

čemž se zmiňoval již Wittgenstein. Bernard Suits své game playing, podobné avšak 

nikoli stejné s ludus, definoval za pomoci jejího připodobnění k výzvě nebo k procesu, 

při kterém se jedinec snaží dosáhnout předem daného cíle za dodržení veškerých 

stanovených podmínek. 

 Než dospěl k tomuto pojetí, hledal charakteristiku hraní a hry metodou 

srovnávání s prací. Promýšlel však i spojitosti game playing s efektivitou, pravidly, cíly, 

postoji hráče. Nakonec definoval game playing jako činnost směřující k předem 

stanovenému stavu věcí, za předpokladu využití pouze povolených prostředků. Zviditelnil 

ovšem nově postoj hráče, který stanovená omezení a cíle přijímá jen proto, aby se takové 

činnost mohl zúčastnit. Přestože svým rozhodnutím vstupuje do aktivity, v níž budeš 

spotřebovávat svůj životní čas ve prospěch překonávání zbytečných a někdy i 

komplikovaných překážek. "Playing a game is the voluntary attempt to overcome 

unnecessary obstacles."
155

 Zbytečnost překonávání takovýchto překážek je jasná, neboť 

mimo game playing by jedinec zvolil pro dosažení stejného stanového cíle efektivnější 

prostředky či postupy, které budou méně ztrátové energeticky i materiálně. Přestože 

Bernard Suits používá k definování game playing i pojmy jako neefektivní či zbytečný, 

zdůrazňuje radost, kterou jedinec při činnosti pociťuje. Zdůrazňuje tvořivost, vytváření 

něčeho nového a neobvyklého, co by jinak bez hry nemohlo existovat. Hodnota hry a 

hraní je pro Suitse skutečně vysoká, přestože ve chvíli srovnávání se životem by mohla 

její hodnota zaniknout. 
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Výzva se mu stala počátkem promýšlení podobnosti hry a života. Proto se 

nakonec přiklonil k pojetí přirovnávající život ke hře, kde koexistuje řada různých 

strategií kulturních, národních, třídních, profesních či osobních
156

. Svůj pohled označil 

jako možný, nikoli nutní. Vnímat život jako hru může přinést obrat ve vnímání vlastního 

života i světa - "Viewing life as though it were a game, accordingly, might be a beneficial 

philosophy of life to adopt, but neither that philosophy nor its possible benefits are 

concerns of the present discussion."
157

 Interpretace života jako hry pak znamená mít v 

životě cíle, ctít stanovené prostředky a pravidla k jeho dosažení. Neznamená to odpoutat 

se od naplňování základních požadavků našeho života. Naopak to znamená přijmout 

základní požadavky našeho bytí jako přirozenost, do níž patří i smrt.
158

 Přístup k životu 

jako hře, znamená otevřít zapomenutý rozměr našeho pobytu. Uvědomíme si existence 

pozitiv našeho časoprostoru. Život jako hra, jako proces nevyčíslitelných rozhodovacích 

alternativ a strategií, je pojetí života s jeho tvořivostí, vynalézavostí a přesto života 

dodržujícího tradici, zvyky, morální hodnoty, podmínky a pravidla našeho časoprostoru.  

Pojednání Bernarda Suitse vrací hraní hry do hodnotných činností. Toto pojetí 

hraní hry, života jako hry znamená možnost kultivovat dnešek a vykročit směrem k lepší 

budoucnosti.
159

 Na základě kritického čtení starších děl věnujících se hře, hraní her a 

hraní (si) vůbec přehodnotil Suits významnost hry a pojal hru ve smyslu hodnotnosti, 

jakou má práce. Můžeme si hrát i bez výčitek, že nepracujeme. 
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3 ZÁVĚR  

 

Diplomová práce byla pojata jako srovnání známých teorií, avšak pohledem 

rozlišujícím hru ve své předmětnosti a procesualitě. Základním cílem bylo ukázat, že v 

teoriích o hře lze nalézt spekulace připodobňující život ke hře ve smyslu přijímání a 

překonávání výzev, ve smyslu radostného bytí a tyto představit. 

 

"Problem solved" - "problém vyřešen" je v dnešní době zajímavý status, který 

najdeme i na módním oblečení. Význam statusu, ať už je použit v jakémkoli kontextu 

řešení problému spojeného s lidským pobytem, spočívá obvykle v nahrazení řešení 

individuálního problému jinou činností, kterou považujeme za bezproblémovou. Mnozí z 

nás jsou přesvědčeni, že nahrazení pobytového problému jinou činností věc vyřeší. Může 

jít o sportovní aktivitu, sledování televize, uměleckou tvorbu, adrenalinové aktivity, 

skládání puzzle nebo aktivitu, kterou obecně nazýváme hrou i hraním (si). V tomto 

smyslu by ovšem hraní (si), hra i jiné činnosti byli pouhým prostředkem, který nás 

povrchně a domněle zbaví potíží života. Princip nahrazování ovšem předchozí problém 

nevyřeší, přestože může nám přinést energii, vůli nebo nový nápad pro jeho řešení. Hra 

jako možnost načerpání energie nebo nalezení jiného úhlu pohledu na věc představena 

byla. Hra jako předmětnost je ovšem jen malým střípkem z celistvosti fenoménu hry. 

Seznámení se s různými metodami a úhly pohledu na fenomén hry a hraní (si) dovolily 

představit hru jako předmětnost, procesualitu, způsob vztahování se ke světu i jako 

princip samotného bytí světa.  

Hra jako game, jako předmětnost je nám nejvíce známa. Může to být hra s 

panenkami, hra v kostky, fotbal, houpání se na houpačce, skládání puzzle, soutěž v 

překonávání překážek ad. Do herních činností se pouštíme s plným nasazením a vážností. 

Vždy se jí však věnujeme po omezenou dobu, v omezeném prostoru i čase. Omezení 

může představovat ohraničený prostor, zvukový signál, dosažení určitého herního stavu. 

Je to hranice, která hru konkrétně a jasně odděluje od běžného života, čímž se zamezí 

jakémukoli splynutí game a běžného života. Hře jako předmětnosti se věnoval Roger 

Caillois, a přestože se na hru dokázal podívat i jako na princip, v díle Hry a lidé ji 

definičně představil především jako omezenost, instituci. Zdůrazňoval její schopnost 

uvést nás v uvolnění, užít si ji pro ni samu, pro jistotu jejích pravidel a jejích nastavení. V 
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takto vykládané hře si hráči cení také možnosti vstoupit do situací jako čistí jedinci, ve 

smyslu nezatížení minulostí ani futurismem. Toto nastavení hry jako game je ve své 

podstatě jinou realitou umožňující alespoň na chvíli zapomenout na problémy lidského 

života, pobytu, na pocit nicoty a na nejistotu. Transformační schopnost hraní (si) 

zdůrazňoval kromě Rogera Cailloise i Eugen Fink a Bernard Suits. Hraní obnovuje naši 

chuť žít dál, řešit pobytové problémy. Získáváme díky ní pozitivní ladění, pocit kdy 

vnímáme, že má smysl žít dál.  

Předmětnost hry, hra jako instituce, game, byla do češtiny v mnohých případech 

přeložena jako hra. Například u Homo ludens, kde český překlad díla vznikal z 

holandského originálu. V anglických překladech holandského originálu ovšem existuje 

rozlišení hry jako game a play. Game je plán hry, forma, abstraktní matice, systém 

pravidel, plán akcí, systém bodování, game je instituce. Není spojována s pojmy 

neomezenost ani aktivita sama pro sebe. Game má cíl, kterým může být vítězství, 

překonání výzvy, dosažení určitého stavu věcí. Bývá řízena někým z venčí (soudcem, 

rozhodčím), ale nemusí být, pokud hráč bude ctít herní pravidla, může být sám sobě 

protivníkem, majícím úctu k instituci jako takové. V game spatřujeme možnost žít chvíli 

v utopickém, dokonale spravedlivém a jistém světě. Odpovídá obecné definici hry u 

Rogera Cailloise. 

 

Pokud je ovšem game forma, systém pravidel, nelze play překládat jednoduše jako 

hru. Play na rozdíl od game vylučuje pevně daný systém, naopak vyžaduje otevřený 

prostor, volnost, možnost rozvíjet se mnohými směry, tvořivost, hravost, spontánnost, 

autenticitu. Play vztažené k procesualitě a ne-konečnosti bytí, životu jako hře je další 

dimenzí možného rozumění obecného pojmu hra. V tomto smyslu lze play klást i do 

kontextu s pojmy chaos, prvoplánovost, nenucená radost, absence řádu, pohrávání si s, 

přirozenost bytí atd. Caillois aktivity tohoto typu zařadil do pólu paidia, Suits pokládal 

play za synonymum životního chování a jednání, Fink zdůrazňoval na hraní (si) jeho 

bezúčelnost a přirozenou harmonii protikladů, propojil play se způsobem bytí světa. 

Finkova hra nenese význam game, nýbrž právě play ve smyslu hravosti, dynamismu a 

tvořivosti, přirozené změny stavu věcí. 

Finkova metafora play jako symbolu světa má vztah i ke způsobu lidské existence. 

Vyjadřuje bezúčelné setkávání (se) a propojování jednotlivých existencí a jsoucen uvnitř 

světa, avšak také způsob bytí světa jako takového. Finkovo play, které Suits přejímá a 

vykládá svým způsobem, vyjadřuje bezúčelnost, proměnlivost, nejistotu, a procesualitu 
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jako pozitivní hodnotu. Neustálost vznikání a zanikání zajímala již Řeky, kteří mluvili o 

prokletí vznikání. Nestálost a neustálost změn světa a ve světě již staří mistři připodobnili 

ke hře, právě ve smyslu play. Světová hra myšlená ve smyslu game by vyžadovala 

existenci jediného pravidla závazného pro všechny zúčastněné, pro všechna jsoucna. 

 

Hra jako symbol světa pak musí být nutně vyložena ve smyslu play, neboť jen 

tento výklad nevylučuje svobodu, dobrodružství, proměnlivost, vědomí nejistoty v 

lidském žití i bytí světa. Hra života, hra světa znamená vyvrácení jistoty jako pozitivní 

hodnoty lidské existence. Friedrich Nietzsche ve Filosofii v kritickém období Řeků uvádí, 

že svět lze pojímat jako stálé vznikání a zanikání, stavění i boření, které je prosto 

morálních principů. Zapomněli jsme, že již Hérakleitos považoval svět i vesmír za pole 

hravosti protikladů. Mantra jistoty jako stagnace a neměnnosti, po níž mnozí jedinci 

touží, je chimérou.  

Konstatování život je hra, znamená život v hravosti protikladů, kterou najdeme v 

politice, vědě, filosofii, matematice, rituálech, v umění i běžném životě. Líčíme se, 

nasazujeme si masky, skrýváme se pod kravatami a obleky, schováváme se v drahých 

autech, dodržujeme pravidla vhodná pro rodičovství, vhodná v pracovním poměru, 

vzdělávání, soudnictví, i jiných společenských aktech. Hravostí je vyjádřena 

proměnlivost, nestálost, nikoli ohraničenost, systém definitivních a všemi přijímaných 

pravidel. Život je hra není romantickou koncepcí, nýbrž způsobem výkladu světa. A 

člověk je postavou hry světa, ať už jako umělec, filosof, vědec, matka, učitel, kazatel, 

politik a další. I Danica Slouková přirovnala člověka k hráči hrajícímu hru, jež je hrána 

ve světě. 

Hra života má cíle i pravidla, individuální i kolektivní. Hra je procesem, 

nestabilitou, neustálou změnou, ale i předmětností, máme-li život hodnotit v jeho 

konečnosti. Hra bytí, hra života není metaforou, ale výkladem vyvracejícím definici hry 

ve smyslu nehodnotnosti, předmětnosti, prostředku k i jako nevážnosti. Výklad života 

jako hry je životní filosofií, která v nás paradoxně dokáže vzbudit uklidnění. Vnitřní klid 

získáme právě uvědoměním si neustálosti vznikání a zanikání. Přijetí této pravdy, 

rozvzpomenutím se na ni v problematických chvílích, znamená vnitřní uklidnění. Jistota 

je chimérou - pravdou je věčný pohyb, nekonečná tvořivost, proces. I člověk neustále 

překonává sám sebe, neboť ničí čím byl a tvoří čím není, přestože věří ve svou stabilitu. 

Neustálá změna, bytí beze smyslu a konečného účelu. Veškerý smysl života, 

tvořivosti, procesuality spočívá v proměňování se samém. Tvořivost, hra světa, 
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proměnlivost pohledů a hodnot v našich životech, proměnlivost jsoucen, rozdvojování 

protikladů a jejich spojování, to je svět, to je světová hra bytí. Nietzsche v Duševním 

aristokratismu píše, že svět je jako hra sil a vln, zároveň jedno i mnohé, zároveň zde se 

kupící a tam se zmenšující, moře sil, které bouří a proudí v sobě, ve věčné změně, stále 

spěchající zpět, s ohromnými lety návratu, s přílivem a odlivem tvarů, z jednoduchých do 

nejrozmanitějších, z největšího klidu, strnulosti, chladu, do největšího varu, divokosti, 

protichůdnosti, a pak znova z hojnosti k jednoduchosti, z hry rozporů zpět až k radosti z 

jednoty, souhlasíc s sebou v této rovnosti svých drah a let, žehnajíc se jakožto to, co se 

stále musí vracet, jako vznikání, jež nezná nasycenosti, omrzelosti, únavy. Ve Zrození 

tragédie definuje dionýského svět, který je sám o sobě věčným tvořením a ničením, 

dvojakostí žádostí, bezcílností. Nietzscheho hra je synonymem věčného návratu nebo 

vůle k moci, neustálosti vznikání a zanikání, jednoty protikladů. Anna Hogenová je také 

přesvědčena, že život jako hru, svět jako hru pojímal také Martin Heidegger. Ve své 

interpretaci zmiňuje Heideggerovo přesvědčení, že životem umíráme a smrtí žijeme, v 

každém vzcházení je zacházení a obráceně. Život je hra je interpretace způsobu bytí, běhu 

světa, harmonie, neustálého vyrovnávání protikladů, vzcházení a zacházení. Zmíněná 

pojetí otevírají cestu k dílům uznávaných filosofů nového věku. 

 

"Simónidés radil svým krajanům, aby brali život jako hru; vážnost jim byla příliš 

dobře známa jako bolest (...) a oni věděli, že jedině skrze umění se dokonce i bída může 

stát požitkem."
160

  

                                                           
160

 NIETZSCHE, Friedrich. Lidské, příliš lidské: kniha pro svobodné duchy. Přeložil Věra KOUBOVÁ. Praha: OIKOYMENH, 
2010-. Knihovna novověké tradice a současnosti. ISBN 978-80-7298-404-6. Str. 106-107 
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