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Abstrakt
Diplomová práce Obraz novináře ve videoherních titulech si klade za cíl zjistit, jakým
způsobem jsou novináři zobrazováni v mainstreamových videoherních titulech. Analýza je
provedena na základě pěti případových studií videoherních titulů, ale jsou do ní zapojeny
poznatky i z jiných her zkoumaných sérií. Práce podrobně zkoumá devět videoherních
žurnalistů, kteří spadají do různých kategorií: investigativní novináři, zpravodajští
fotožurnalisté, paparazzi fotografové, rozhlasoví a televizní reportéři i moderátoři televizních
pořadů. U jednotlivých postav je kromě jejich chování analyzován i jejich zevnějšek, neboť i
ten je u utváření videoherních postav naprosto v rukou herních vývojářů.
Analýza prokázala, že se vývojáři uchylují k využívání stereotypů, ale vždy k tomu
přistupují ze zřejmých důvodů. Často se však stereotypům také vyhýbají a dokáží i věrně
popsat žurnalistické praktiky a chování. Novinářská praxe je věrněji zobrazována v případě,
že je novinář kladnou postavou a protagonistou dané videohry. Pokud je však padouchem a
vedlejší postavou, je novinařina představena negativně, stereotypně a zkratkovitě.

Abstract
The Representation of Journalists in Videogames aims to find out how do videogame
developers represent journalists in the mainstream videogames. The analysis is based on five
case studies of various videogames but it also includes sequels and prequels of the selected
games. The author of this thesis analyzes nine videogame journalists which can be differentiated
into several categories: investigative reporters, photojournalists, paparazzis, radio and TV
reporters and hosts of various television shows. Their behavior is not the only aspect this thesis
analyzes because their visual appearance is also fully in the hands of the game developers.

This thesis proves that the videogame journalists are sometimes depicted stereotypically
but if so, it is always for a reason. Videogame developers do not always use this sort of
depictions and can even accurately describe journalistic practice and behavior. Journalism is
always better described if the journalist is a heroic protagonist of their videogame. If they are
villains, it is often described using various negative stereotypes.
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Úvod
Videohry se dnes více než kdy dříve dostávají do oblasti mainstreamové zábavy. Téměř
pryč jsou časy „křížových výprav“ a mediálních útoků na hry kvůli jejich domnělému
negativnímu vlivu na psychiku a hry se tak z uzavřených kruhů několika nadšenců stávají
nedílnou součástí zábavního průmyslu. Pole videoherních titulů navíc nejsou omezená jen na
vlastní diskurz, ale postupně se prolínají i s jinými mediálními oblastmi. Velký nárůst
v popularitě videoherní průmysl zažil díky YouTube a takzvaným „Let’s Play“ videím, ale dnes
se hry vyskytují i v tradičních médiích1.
Právě stále silnější saturace zábavního průmyslu videohrami dává těmto titulům
možnost podílet se na utváření obrazu různých událostí, osobností či sociálních skupin. Tato
socializační role médií, kterou si dříve po stovky let držela pouze literatura a kterou později
začala sdílet s jinými médii, jako jsou filmy či televize, je tak v současnosti kromě rodiny a
vzdělávacího systému fragmentována mezi nespočet mediálních výstupů, mezi nimiž se
nacházejí i videohry. Koexistence starých a nových médií na jednom trhu může mít za následek
vzájemnou symbiózu, kdy jedno médium těží z produktů druhého2, ale často může způsobovat
i vzájemnou nevraživost. To je z hlediska tradičních médií pochopitelné, jelikož se jejich
vlastníci bojí o své místo na trhu z důvodu neustálého přibývání nových technologií.
Adaptace tradičních médií na stále se měnící trh je tak jediným způsobem, jak se mohou
„udržet při životě“ a zůstat tak relevantní součástí zábavního průmyslu. Tendence zisků
videoherního průmyslu totiž neustále vzrůstá. V roce 2018 činila jeho čistá hodnota 137,9
miliard dolarů3 a podle stoupavé tendence se předpokládá, že by tato částka měla do roku 2021
narůst až na 180 miliard4. Tento trend je zapříčiněn mnoha faktory, mezi nimiž je i větší
dostupnost herních platforem a zařízení schopných provozu her, ale i novými technologiemi
jako je stále se zdokonalující virtuální realita či většími investicemi do herního průmyslu.
Videohry jsou však jednou ze dvou hlavních složek této diplomové práce. Tou druhou
je novinářská profese a její reprezentace v těchto titulech. Novináři nejsou pro tvůrce videoher
natolik atraktivními protagonisty, jako je tomu například u hollywoodských filmů, ale
1

Kupříkladu v talk-show moderátora Conana O’Briena existuje segment zvaný Clueless Gamer, ve kterém
s hosty konverzuje při hraní videoher.
2
Může jít o spin-offy či tie-in produkty
3
WIJMAN. Mobile Revenues Account for More Than 50% of the Global Games Market as It Reaches $137.9
Billion in 2018. [online]. 2018. Newzoo. [cit. 2019-11-03]. Dostupné z:
https://newzoo.com/insights/articles/global-games-market-reaches-137-9-billion-in-2018-mobile-games-takehalf/
4
Ibid.
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vzhledem k obrovskému záběru videoherního trhu se i v této mediální krajině často objevují.
V několika případech jsou novináři hlavními hrdiny herních příběhů, ale častěji v nich fungují
jako vedlejší postavy. Tato práce si pro komplexnější pokrytí problematiky reprezentace
žurnalistů ve videohrách klade za cíl analyzovat oba druhy těchto rolí ve vybraných titulech.
Naplnění tohoto cíle proběhne na základě detailního rozboru devíti postav novinářů napříč pěti
mainstreamovými videoherním tituly, a to skrze jejich novinářskou praxi, chování i vzhled. Na
rozdíl od filmových novinářů mohou být ti videoherní stvořeni naprosto podle představ
vývojářů jejich her5. To znamená, že je u nich modelováno nejen chování a částečný vzhled
(oblečení, účes, apod.), ale i základní vizuální rysy jejich těl. I modely jednotlivých charakterů
proto budou podrobeny analýze a tato práce se proto vyhne titulům, ve kterých si hráč může
svého avatara za pomoci interaktivního character creatoru6 stvořit sám.
Pro správné uchopení celé problematiky je potřeba představit i to, co všechno se dá
považovat za videohru, k čemuž se dá dospět skrze obezřetné vytvoření vlastní definice a
stručné představení videoherní historie včetně jejích etap. Vytvoření vlastní definice je v rámci
neustále se měnícího trhu naprosto klíčové. Videohry už totiž dávno neznamenají jen to, čím
byly ve svých počátcích z kraje 60. let minulého století. Tento pojem se neustále vyvíjí a je tak
důležité nejen představit videohry v současné optice, ale naznačit i jejich vývoj.
Postavy spadající do určitých sociálních skupin bývají ve fikčních dílech vytvářeny na
základě kombinace autorových vlastních představ, zkušeností a stereotypů, které o dané
skupině kolují. To se samozřejmě týká i novinářů. Stereotypy proto budou klíčovou součástí
analýzy každé z postav a je jim proto věnována i podstatná část této práce. I z důvodu vyhnutí
se opakování stereotypů o novinářské profesi je součástí práce představení žurnalistiky včetně
jejího vývoje a role novinářů. Dále budou pro analýzu novinářského chování vybraných postav
využívaná specifika této profese, jejíž znalosti autor této diplomové práce čerpá z odborné
literatury a vlastních zkušeností.
Následuje vymezení pojmů podstatných pro vlastní analýzu a přiblížení různých forem
zakomponování žurnalistů do videoherních titulů. Ti se v nich totiž nemusí vždy objevovat jako
3D modely, ale mohou v herních světech existovat jen jako audio nahrávky jejich hlasů.

5

Samozřejmě s výjimkou omezení zapříčiněných nedokonalými technologiemi u starších her.
Prostředek vytváření hráčského modelu, kterým se nejčastěji upravuje fyzický vhled včetně tvarů těla a
obličeje, ale i základního oblečení.
6
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Na tento segment už navazuje vlastní analýza jednotlivých titulů a postav, která se jim
bude věnovat jak po vnější, tak po charakterové stránce. Pro tuto diplomovou práci bylo
vybráno devět postav z pěti videoher, které reprezentují různé druhy novinářů. Tyto videohry a
potažmo postavy budou analyzovány skrze pětici případových studií, které autor této
diplomové práce vypracuje. Práce se tak soustředí nejen na reprezentaci televizních reportérů,
ale i žurnalistických fotografů, moderátorů rozhlasových stanic a v neposlední řadě i bulvárních
paparazzi, kteří se ve videoherních titulech objevují. Součástí této části práce bude kromě
představení jednotlivých postav i představení her, ve kterých figurují. Pro zevrubnou analýzu
jsou totiž podstatné i základní informace o vzniku, přijetí a příběhu zkoumaných videoher.
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1. Videohry
1.1. Nesnadná definice
Všeobjímající definice videoher v současném slova smyslu není vůbec snadná. Termín
videohra totiž obsahuje více významů, než se může na první pohled zdát. Je také obtížné
vymezit termín, který se i v současnosti neustále vyvíjí. Komunikační a technologické změny
lze definitivně zhodnotit až v momentě, kdy jsou předešlé technologie nahrazeny těmi novými7,
což u média, které se neustále mění, platí o to více.
Je obtížné vyčlenit, co mezi videohry ještě patří, a co se mezi ně už zařazovat nemá.
Vývoj videoher bude nastíněn v další kapitole, ale už počátky videoherního průmyslu se musely
potýkat s tvorbou vlastní definice. Zpočátku však neexistoval ani jednotný název pro nově
vzniklé médium. Přestože první komerční hra s názvem Computer Space vznikla už v roce 1971
a první pokusy o tvorbu her se datují ještě o téměř dvacet let hlouběji do minulosti, pojem
videohry8 se začal objevovat až po roce 19749. Do té doby se využívala různá označení jako
například „Electronic Games“ nebo „Computer Graphics“. Ani v současnosti však není
problematika nazývání tohoto druhu média naprosto jasná, jelikož pro něj různí autoři používají
různé názvy. V češtině se k popisu tohoto interaktivního média používají označení videohry,
video hry nebo počítačové hry a obdobně tomu je i v anglické literatuře, ze které bude tato práce
vycházet především. Pro potřeby této diplomové práce bude využíván termín videohry, který
je nejvhodnějším označením pro zkoumanou problematiku. Mezi elektronické hry se totiž
mohou řadit i klasické deskové hry, které mají nějaký elektronický komponent10, a termín
počítačové hry na druhé straně vylučuje všechny tituly pro konzolové systémy.
Přestože bylo výše uvedeno, že závazným termínem pro tuto práci budou jednoslovné
„videohry“, pro sestavení účinné definice je vhodné si toto slovo rozdělit na dva základní celky
– „video“ a „hru“. Video označuje fakt, že tyto hry musejí mít vizuální podobu, která bude
promítána na obrazovku. Je jedno zda půjde o zakřivené herní LED monitory s technologií
adaptive sync11, těžkopádné CRT nebo obrazovky mobilních telefonů či kapesních konzolí,
důležitý je přenos obrazu na obrazovku.

7

FIORE, MCLUHAN, The Medium is the Message: An Inventory of Effects (1967), s. 74 – 75
Video Games
9
WOLF, PERRON, The Video Game Theory Reader (2003), s. 2
10
Například hra Operace (1965) společnosti Hasbro, která využívá tužkových baterií.
11
Funkce dynamické obnovovací sekvence, která zamezuje trhání obrazu.
8
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Druhou částí zkoumaného termínu je slovo hra, která však už tak jednoduchá na
definování není. Definice, kterou například využívá Slovník spisovného jazyka českého12, se
skládá ze 474 slov, a přesto nedokáže vyčerpat veškeré významy tohoto slova. Základním
významem slova hra je však „činnost, […], konaná pro zábavu, často soutěživá“13.
Zjednodušeně by se tak videohry daly označit za zábavnou, často soutěživou aktivitu, jejíž
průběh je uskutečňován skrze elektronickou obrazovku.
Pro uchopení videoher je však potřeba zohlednit ještě několik důležitých prvků, které
jsou jejich nedílnou součástí. „Tyto elementy jsou základem toho, co dělá videohry tak
unikátním médiem, a je potřeba se jim věnovat v jakékoliv diskuzi, která se jich týká. Těmi
nejzákladnějšími jsou algoritmus, hráčská aktivita, interface a grafika.“14
Hledání hranic videoher je však obtížné i s nově vytyčenou definicí a klíčovými pojmy,
které v ní figurují. Graficky nejjednoduššími videohrami jsou textové adventury, jako je
například původní Oregon Trail (1971). Tyto hry se zakládají pouze na textové bázi, ve které
hráč komunikuje s interfacem hry pomocí zadávání krátkých textových příkazů či vybírání
jedné z předurčených možností pro pokračování příběhu. Textové hry jsou tak na jedné hranici
grafického videoherního spektra a na druhé straně existují fotorealistické počiny, jejichž
zpracování lze jen stěží odlišit od fotografií či filmových záběrů.
Hlediska hráčské aktivity a algoritmu jsou také velmi různorodá, jelikož se mezi
videohry počítají sandboxové15 tituly jako Minecraft (2009), Sims (2000) nebo Subnautica
(2018), ale existují i takové hry, ve kterých je hráčská aktivita omezena na absolutní minimum.
Je pak obtížné rozlišovat, zda se dá například Night Trap (1992) považovat spíše za hru
s filmovými prvky nebo za interaktivní film. Stejně tak se dá rozporovat status seriálové
epizody pořadu Black Mirror s názvem Bandersnatch z konce roku 2018, jelikož v ní má
divák/hráč přímý vliv na vývoj celého příběhu. Existují tak videohry, které jsou spíše filmy, a
zároveň filmy, které obsahují herní prvky. Tyto dvě kategorie se také často prolínají, což lze
pozorovat i na akční videohře s názvem Quantum Break (2016), která v sobě mísí pasáže čisté
hratelnosti s dohromady více než tříhodinovými live-action hranými scénami, které často trvají
až 30 minut a mísí tak hráčský zážitek s tím filmovým.

12

HAVRÁNEK, Slovník spisovného jazyka českého. [online]. 2011. [cit. 2019-11-03]. Dostupné z:
https://ssjc.ujc.cas.cz/search.php?hledej=Hledat&heslo=hra&sti=EMPTY&where=hesla&hsubstr=no
13
Ibid.
14
WOLF, PERRON, The Video Game Theory Reader (2003), s. 14
15
Hry, ve kterých mají hráči téměř absolutní volnost a je jen na nich, jakým způsobem budou ve hře postupovat.
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„Interface je hranicí mezi hráčem a hrou samotnou a zahrnuje všechny věci, jako je
obrazovka, reproduktory (a mikrofony), vstupní zařízení (klávesnice, myš, joystick, trackball,
ovladače, volanty, pistole, atd.), stejně jako grafické elementy objevující se přímo na obrazovce,
kterými jsou různé knoflíky, posuvníky, kurzory, a další, které podněcují hráčskou aktivitu a
umožňují její existenci.“16 Interface je proto skutečně přechodným bodem mezi hráčem a hrou,
hardwarem a softwarem, vstupem a výstupem a skrze něj může hráč svou hru skutečně hrát.

1.2. Stručná videoherní historie
Přestože jsou videohry poměrně mladým druhem zábavy, který vznikl v druhé polovině
dvacátého století, hry jako takové jsou součástí lidské kultury už od jejích prvopočátků a lidé
je přejali ze zvířecí říše17. Právě jednoduché sportovní a logické hry se staly základem mnoha
videoher, a to včetně těch úplně prvních. Přestože se za první videohru běžně považuje
Spacewar! (1962), skutečně první videohra se datuje o deset let zpátky do roku 1952. Tehdy
totiž britský vědec A. S. Douglas vyvinul první počítačovou hru pro jednoho hráče zvanou
OXO18 (1952). Ta byla počítačovou verzí piškvorek, ale přes svou zdánlivou jednoduchost se
stala jedním z hybatelů herní revoluce. Spacewar! však předběhla ještě jedna hra. Tu vytvořil
americký vědec William Higinbotham, který byl mimo jiné součástí Oppenheimerova týmu
stojícího za vynálezem první atomové bomby19. Higinbotham v roce 1958 stvořil první hru pro
více hráčů, kterou nazval Tennis for Two.
Důvodem, proč je Spacewar! často považována za první skutečnou videohru, je její
koncept. Obě předchozí hry vznikly na základě existujících her, které měly svůj protějšek
v reálném světě. Ve Spacewar! se však hráči ujali velení malých vesmírných lodí, jejichž
jediným úkolem bylo zničit vesmírné plavidlo svého protivníka. Tato hra původně vznikla jen
jako vědecký projekt, který měl ukázat výkonnost nově vyvinutého počítače zvaného PDP-120.
Obdobně jako předchozí zmíněné projekty ani Spacewar! nevznikla s úmyslem prodeje, a tak
svým tvůrcům nepřinesla žádné zisky. Její odkaz je však obrovský a tvůrci prvních komerčních
videoher si její důležitost dobře uvědomovali. O devět let později vznikla hra pro arkádové
automaty s názvem Galaxy Game (1971), která byla takřka kopií revolučního Spacewar! nebo

16

WOLF, PERRON, The Video Game Theory Reader (2003), s. 15
HUIZINGA. Homo ludens: o původu kultury ve hře. (1971), s. 3
18
Game history. [online]. 2019. Computer Hope. [cit. 2019-11-03]. Dostupné z:
https://www.computerhope.com/history/game.htm
19
The First Video Game?. [online]. Brookhaven National Laboratory. [cit. 2019-03-11]. Dostupné z:
https://www.bnl.gov/about/history/firstvideo.php
20
BURŠOVÁ. Na počátku bylo slovo. A to slovo bylo Spacewar!. [online]. 2015. Radiožurnál. [cit. 2019-0311]. Dostupné z: https://radiozurnal.rozhlas.cz/na-pocatku-bylo-slovo-a-slovo-bylo-spacewar-6234957
17

8

například Computer Space. Dodnes vznikají obdobné arkádové hry21, které se k tradici
Spacewar! odkazují.
Pro tuto diplomovou práci je však důležitý ještě jeden videoherní element, který
předchozím hrám chybí. Aby bylo možné analyzovat jakékoliv postavy, musejí být nějakým
způsobem definovány. Nejen, že je obtížné rozeznávat charakterové rysy u 2D reprezentace
rakety ve Spacewar!, tanku bránícího se mimozemské invazi ve Space Invaders (1978) nebo
obdélníku odrážejícího míček v Pongu (1972), ale pro reprezentaci osoby nebo sociální skupiny
je potřeba tyto postavy zasadit i do určitého příběhu, aby bylo možné sledovat jejich chování
v různých situacích. První hra, která obsahovala kohezní příběh, nesla název Donkey Kong
(1981), a díky tomuto prvenství je uvedena i v Guinnessově knize rekordů22. Jejím tvůrcem je
Shigeru Miyamoto, který dodnes tvoří videoherní tituly pro japonskou společnost Nintendo a
stojí za mnoha ikonickými tituly, jako jsou Super Mario Bros (1985), The Legend of Zelda
(1986) či Metroid Prime (2000). Donkey Kong arcade game je také první videohrou, která pro
vyprávění příběhu využívala takzvané cut-scény, krátké předpřipravené scény, ve kterých hráč
nemůže hru ovládat.
Existuje však celá řada dalších způsobů, jak lze vývoj videoher zkoumat. Je možné
zaměřit se na platformy, na kterých videohry vznikaly. V tom případě je nutné začít u přístrojů,
které byly speciálně vytvořeny pro hraní jediné konkrétní hry. Tyto přístroje se postupem času
proměnily v takzvané arkádové automaty, které se nacházely ve specializovaných hernách, a
když je začaly v oblíbenosti nahrazovat domácí konzole, začaly se arkádové automaty
objevovat i v různých obchodních centrech a na dalších místech. Právě domácí konzole
znamenaly největší rozmach videoherní kultury23, a to především díky tomu, že hráči pro hraní
her konečně nemuseli opouštět své domovy a jejich herní zážitky se staly mnohem
pohodlnějšími. Toto pohodlí bylo ještě umocněno faktem, že jediná konzole zvládala spouštět
nespočet různých programů. Stačilo vlastnit správnou kazetu, disk nebo jiný nosič se hrou a
během několika okamžiků se hráči mohli přemístit ze skákačky jako Mario Brothers (1983)

21

Nyní už však samozřejmě na jiné platformy.
First use of cutscenes to tell a story in a videogame. [online]. Guinness World Records. [cit. 2019-03-11].
Dostupné z: http://www.guinnessworldrecords.com/world-records/first-use-of-cutscenes-to-tell-a-story-in-avideo-game
23
CHIKHANI. The History Of Gaming: An Evolving Community. [online]. 2016. Techcrunch. [cit. 2019-0311]. Dostupné z: https://techcrunch.com/2015/10/31/the-history-of-gaming-an-evolvingcommunity/?guccounter=1&guce_referrer_us=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_cs=18
wVvQQE9YYol21jcncZMQ
22
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přes střílečky typu Contra (1987) až do adventury jako například Castlevania (1986), a to vše
díky jediné konzoli24.
V případě kategorizace videoher dle platforem by neměly být opomenuty jednotlivé
generace konzolí. První generace, díky které se konzolový trh zrodil, započala v roce 1972 a
trvala přibližně do roku 1980. V roce 1972 totiž přišla firma Magnavox s první videoherní
platformou, která se dala připojit k televiznímu zařízení. Tato konzole se jmenovala Magnavox
Odyssey a až do roku 1976, kdy na trh přišla firma Fairchild se svým vlastním herním systémem
zvaným Fairchild Video Entertainment System25. Veškeré konzolové generace se navzájem
prolínají, jelikož vždy určitou dobu trvá, než se herní vývojáři zaměří na nový systém a opustí
tvorbu pro ty starší. Současné konzole spadají do osmé generace, která byla započata konzolemi
Wii U, PlayStation 4 a Xbox One a do které se stále řadí i Nintendo Switch. Jelikož však
videoherní historie není hlavním bodem této diplomové práce, je detailnější rozebírání
jednotlivých generací domácích konzolí zbytečné.
Je ale třeba zmínit ještě jednu videoherní platformu, která je klíčová i pro tuto
diplomovou práci. Touto platformou jsou osobní počítače a laptopy26, jejichž éru započala
americká výpočetní společnost IBM v roce 1981. Při spuštění nového stroje nazvaného IBM
Personal Computer27 byla mezi nainstalovanými programy i hra nazvaná Microsoft Adventure
(1979), díky které počítačový magazín BYTE prohlásil, že jsou osobní počítače díky své
rychlosti a sofistikovanosti skvělými herními zařízeními28. Přestože byly osobní počítače velmi
drahou záležitostí, často se využívaly k profesním účelům a postupně se tak dostávaly k širší
veřejnosti29. Díky tomu se herní vývojáři začali orientovat i na tyto přístroje a čím dál častěji
tak vznikaly videoherní tituly zaměřené na tyto přístroje, které disponovaly velikou výpočetní
silou, s níž se konzole nemohly měřit.
Počítače mají kromě své výpočetní síly výhodu i v jednotnosti operačních systémů.
Přestože v současnosti existuje nespočet výrobců počítačové výpočetní techniky, i nyní na trhu

24

Pro příklad byla využita konzole Nintendo Entertainment Systém (zkráceně NES), na které uvedené tituly
vyšly.
25
I tato konzole je známější pod svým zkráceným názvem VES.
26
http://www.bricklin.com/ibmpcannouncement1981.htm
27
Původní PC.
28
Williams, Gregg. “New Games, New Directions.” Byte, Dec. 1981, vol. 6. n. 12, p. 6, Dostupné
z:.https://archive.org/details/byte-magazine-1981-12/page/n1
29
Příloha 1: Percentage of households with a computer at home in the United States from 1984 to 2010. [online].
2019. Staista. [cit. 2019-03-11]. Dostupné z: https://www.statista.com/statistics/184685/percentage-ofhouseholds-with-computer-in-the-united-states-since-1984/
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dominuje Windows od Microsoftu s 87 % na trhu30. Je proto zřejmé, proč se herní vývojáři
zaměřují především na tento operační systém a pro Mac OS či Linux tvoří jen okrajově. PC
bude využíváno i při analýze zkoumaných postav v této diplomové práci pro sjednocení
výsledků zkoumání. Všechny vybrané hry budou zkoumány na operačním systému Windows
10.
Dnes však trh s videohrami zahrnuje nespočet zařízení, která už nejsou vázána na
domácí prostředí monitorů a televizních obrazovek. Vývojářská studia se už v minulosti
soustředila i na handheld konzole31, ale v současnosti se věnují i rozrůstajícímu se trhu
s mobilními hrami. Důkazem může být i připravované Diablo Immortal, které bylo oznámeno
na herní konferenci studia Blizzard zvané Blizzcon v roce 201832. Přestože konzervativní hráči
tento posun od silných strojů v podobě počítačových souprav či konzolí k mobilním zařízením
odsuzují (důkazem mohou být i velmi negativní reakce33 při oznámení výše zmíněného Diabla,
velmi očekávaného dalšího dílu tradičně počítačového titulu), důležitost mobilního trhu je pro
vývojáře nezpochybnitelná. Tento trend je způsoben především dostupností chytrých mobilních
zařízení, která v současnosti vlastní přes 2,5 miliardy uživatelů34. Pro příklad oblíbenosti
mobilních her lze uvést videohru s názvem Playerunknown’s Battlegrounds (2017), která
v různých mutacích existuje ve verzích pro Windows a Xbox One, ale i pro mobilní systémy
iOS a Android. Zatímco počet uživatelů počítačové verze se pohybuje okolo 500 000 hráčů
denně a neustále klesá35, průměrný počet denních hráčů na mobilních zařízeních se pohybuje
okolo hranice třiceti milionů36. Ačkoliv je možné větší oblíbenost snadno připsat větší
dostupnosti mobilních zařízení, hraje v této problematice roli ještě jeden důležitý element.

30

Operating System Market Share. [online]. Net Market Share. [cit. 2019-03-11]. Dostupné z:
https://bit.ly/2EQfUYi
31
Jako jsou například Gameboy, 3DS nebo Nintendo Switch.
32
CHROUST, Martin. Kultovní Diablo bude již brzy na mobilech jako MMOARPG! Dočká se Android i iOS.
[online]. 2018. Mobilmania. [cit. 2019-03-11]. Dostupné z: https://www.mobilmania.cz/clanky/kultovni-diablobude-jiz-brzy-na-mobilech-jako-mmoarpg-docka-se-android-i-ios/sc-3-a-1343363/default.aspx
33
KUCHERA, Ben. Diablo: Immortal broke the unspoken rules of Blizzard, and BlizzCon. [online]. 2018.
Polygon. [cit. 2019-03-11]. Dostupné z: https://www.polygon.com/2018/11/5/18064290/blizzard-diabloimmortal-reaction-explainer-blizzcon
34
Příloha 2: Number of smartphone users worldwide from 2014 to 2020 (in billions). [online]. 2019. Statista.
[cit. 2019-03-11]. Dostupné z: https://www.statista.com/statistics/330695/number-of-smartphone-usersworldwide/
35
PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS. [online]. 2019. Steamcharts. [cit. 2019-03-11]. Dostupné z:
https://steamcharts.com/app/578080
36
PUBG mobile has as many players as Fortnite. [online]. 2018. The Verge. [cit. 2019-03-11]. Dostupné z:
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Počítačová verze hry stojí na distribuční síti Steam v současnosti stojí 29,99 eur37, kdežto v App
Store a na Google Play je hra zdarma38,39.
Způsobů, jak kategorizovat videohry, je skutečně celá řada, ale pro potřeby této
diplomové práce bude zmíněn ještě jeden, který je pro analýzu zásadní. Toto rozdělení se týká
vizuálního zpracování her. Vzhledem k tomu, že se práce bude věnovat i charakterovým
modelům jednotlivých postav je potřeba alespoň nastínit historii vývoje grafického aspektu her.
Evoluce videoherní grafiky probíhá současně s vývojem nových herních technologií, a
odpovídají jí i vznikající tituly. Zprvu tedy vznikaly jen dvoubarevné tituly40, jejichž
zobrazování spočívalo v rozsvěcení určitých polí na černé obrazovce. Do této kategorie se řadí
výše zmíněné OXO, Spacewar! nebo například známý Pong.
První velkou změnou v přístupu k zobrazování her bylo využití dalších barev, ke
kterému poprvé došlo díky Space Invaders (1978), jejichž vývojáři kromě černé a bílé začali
využívat i zelenou a kvůli kterému se spustil první velký boom videoher pro arkádové
automaty41. Přidání dalších barev videohry zpopularizovalo ještě více a například Pac-Man se
tak stal nejprodávanější hrou společnosti Atari42.
Po rozšíření barevné palety následovalo rozšíření dimenzí rozhraní her. Z 2D zobrazení
se však nepřešlo rovnou k trojrozměrnému zpracování, ale od osmdesátých do druhé poloviny
devadesátých let vývojáři využívali takzvané pseudo-3D43. K plnému 3D zobrazení se dříve
nepřistupovalo hlavně ze dvou důvodů. Prvním byla náročnost vytváření 3D modelů a druhým
ještě zásadnějším důvodem byla potřeba silných počítačů, které by si poradily s výpočetně
náročným renderováním trojrozměrných modelů v reálném čase44. Pseudo-3D zobrazení
funguje na bázi předrenderovaného prostředí, které se mění na základě pohybu hráčovy
postavy. Objekty, které se na obrazovce objevují, ale mají jen dva rozměry, ačkoliv to na první
pohled nemusí být patrné. Ať se však hráč pohybuje po jakékoliv ose, vždy vidí ostatní objekty
jen z jediné strany. Ty pak působí dojmem, že se otáčejí společně s hráčovým pohledem. Mezi
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PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS. [online]. 2017. Steam. [cit. 2019-03-11]. Dostupné z:
https://store.steampowered.com/app/578080/PLAYERUNKNOWNS_BATTLEGROUNDS/
38
PUBG MOBILE. [online]. 2018. Itunes. [cit. 2019-03-11]. Dostupné z: https://itunes.apple.com/cz/app/pubgmobile/id1330123889?l=cs&mt=8
39
PUBG MOBILE. [online]. 2018. Google Play. [cit. 2019-03-11]. Dostupné z:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tencent.ig
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hry tohoto typu patří například závodní Pole Position (1982), Out Run (1986) nebo střílečky
jako Wolfenstein 3D (1992) a Doom (1993).
Další změna přišla v roce 1996, kdy společnost id Software přišla na trh s titulem
jménem Quake (1996). Tato společnost stála i za oběma výše zmíněnými střílečkami, ale pro
hru Quake se její vývojáři rozhodli, že vytvoří zcela nový engine, s jehož pomocí budou moci
renderovat modely plně ve 3D zobrazení. Ačkoliv dnes může první Quake vypadat z hlediska
grafiky směšně, v roce 1996 byl skutečnou revolucí. Zobrazování videoher se v současnosti
blíží více a více fotorealističnosti, ale principy, kterých se dnešní vývojáři drží, lze datovat
zpátky k tvůrcům ze studia id Software. Fotorealističnost však není jediným směrem, kterým
se současné zobrazování her ubírá. Dnešní možnosti jsou totiž velmi široké a mohou tak vedle
her téměř nerozeznatelných od filmů vznikat umělecké počiny, které vypadají jako oživlé
kresby, záměrně „zastaralé“ retro hry v osmibitovém stylu nebo hry ve virtuální realitě.
Technologie tak už nejsou překážkou, kterou musí tvůrci her překonávat nebo obcházet, ale
nástrojem, který jim jejich práci usnadňuje.
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2. Žurnalistika
Další stěžejní součástí této práce je samotná profese žurnalistiky a novinářů. Pro
skutečně podrobnou analýzu obrazu novináře ve videoherních titulech je třeba představit i to,
co všechno se pod těmito pojmy skrývá a vzhledem k relativní novosti videoher je třeba
představit novináře v optice současného sociokulturního prostředí. Jako většina termínů i
pojmy novinář a žurnalistika nabývají v průběhu času nových a nových významů, které ten
původní nerozporují, ale rozšiřují.
Podle Slovníku mediální komunikace se termín žurnalistika skládá ze tří částí. „1.
specifické profesní činnosti, která zahrnuje pravidelně a soustavně prováděný sběr, třídění,
zpracování a distribuci aktuálních sdělení časové povahy, tematicky zaměřených na oblast
politického, ekonomického, kulturního, společenského, sportovního apod. dění, tedy
‚zpravodajství‘, popř. také nadčasovou tvorbu, která není vázána na sběr nových faktů, nýbrž
spočívá ve veřejně dostupném a srozumitelném výkladu již známého, popř. v soustavné
prezentaci argumentace nebo subjektivního postoje či názoru, tedy ‚publicistiky‘; 2. pravidelně
zveřejňovaného souboru výsledků takové činnosti (v podobě deníkové či časopisecké produkce,
rozhlasového a televizního vysílání, internetové prezentace); 3. společenské instituci podílející
se na konstituování veřejného prostoru v liberálně-demokratických společnostech a na
zprostředkování agend.“45
Ačkoliv je tato definice skutečně obsáhlá, ani ona nedokáže kompletně vystihnout
všechny významy, které termín „novinář“ obsahuje. To je zapříčiněno především neustálým
vývojem této profese, který byl naznačen už výše a detailněji bude přiblížen v následujících
kapitolách.
2.1. Současný obraz novináře
Novinář už tedy není pouze člověk, který se věnuje psanému slovu, jak tomu bylo
v prvopočátcích žurnalistiky, až po dvacátá léta minulého století46, kdy začalo rozhlasové
vysílání, ale tento pojem zahrnuje mnohem více významů. Komplexnost tohoto pojmu odráží
nejen jeho obraz v široké veřejnosti, ale i ten, který konstruují videohry, jak bude dokázáno
v praktické části této práce. Kromě tradičních tiskových výstupů se díky technologickému
vývoji novináři dále profilují v různých sférách.

45
46

REIFOVÁ a kol., Slovník mediální komunikace (2004), s. 322
KOVARIK, Revolutions in Communication (2016), s. 283
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Přísné a definitivní rozlišení toho, kdo ještě je novinář, a kdo už se za něj považovat
nedá, je v dnešní době čím dál složitější, jelikož se díky internetu za jistý druh novináře může
považovat každý, kdo vlastní nějaký blog, skrze který se vyjadřuje k různým událostem a
problematikám. Taková definice je však až příliš volná, jelikož každá skutečná profese musí
splňovat určité podmínky, které jsou na ni kladeny. I s tím se však žurnalistika dostává do
problému, jelikož ani všichni odborníci nejsou přesvědčeni o tom, že je skutečnou profesí, která
splňuje všechny náležitosti. „Žurnalistika jako profese nemá jasně definovanou aprobaci
(soubor nutných znalostí a dovedností) a označení ‚žurnalista‘ není v řadě zemí nijak chráněno,
není vázáno na žádnou formu certifikace a za žurnalistu se může označit každý.“47
Přesto však splňuje jednotlivé podmínky, které jsou na profese běžně kladeny. Těmito
podmínkami jsou systematická teoretická základna, profesní autorita, autorita uznávaná
společností, profesní kultura a propracovaný etický kodex48. Žurnalistika navíc do jisté míry
splňuje i podmínku altruismu služby, kterou pro rozlišování profesí většina autorů zabývající
se touto problematikou ani neklade.
Pro potřeby této diplomové práce však za žurnalistiku bude považována veškerá tvůrčí
praxe zpracovávající aktuální informace, jejíž výstupy jsou šířeny s veřejností. Kromě psané
žurnalistiky se tak tato práce bude soustředit i na její audiovizuální mutace.

2.2. Vývoj žurnalistické profese
Tradičně se vývoj žurnalistiky rozděluje do šesti etap49, které se dodnes různými
způsoby překrývají. Jde o takzvané období prežurnalistické, které trvalo až do počátku
novověku, a ve kterém se informace rozšiřují mezi veřejnost díky kronikářům, písařům či
potulným pěvcům. Na tuto etapu navazuje období, v jehož středu stáli poštmistři a tiskaři, a
proto se nejčastěji nazývá érou dopisovatelské žurnalistiky. Ta se datuje od počátku šestnáctého
století až po polovinu století osmnáctého. Dopisovatelskou žurnalistiku následuje žurnalistika
spisovatelská, která se často označuje i jako období osobností. Až do poloviny devatenáctého
století byly totiž nejuznávanějšími šiřiteli informací slavní spisovatelé a učenci. Toto období
také charakterizují obrovské celospolečenské události jako Velká francouzská revoluce či
americký boj za nezávislost.

47

REIFOVÁ a kol., Slovník mediální komunikace (2004), s. 322
MATOUŠEK, Metody a řízení sociální práce (2003), s. 60
49
BEDNAŘÍK, JIRÁK, KOPPLOVÁ, Dějiny českých médií od počátku do současnosti (2011), s. 27-28
48

15

Následující období se nazývá érou redakční žurnalistiky, kdy práci jednotlivců přebírají
kamenné redakce. Ty mají danou hierarchii a většinu informací začínají přejímat od nově
vznikajících zpravodajských agentur. Toto období začíná v polovině 19. století a jeho největší
využívání začíná být postupně omezováno až v sedmdesátých letech minulého století, kdy je
tradiční redakční žurnalistika postupně nahrazována novinařinou, která je závislá na ovládnutí
moderních technologií. Tu pak v devadesátých letech vystřídá období internetové a on-line
žurnalistiky, jehož hlavním rysem je nástup počítačových sítí, které v mnohém usnadňují
novinářskou práci. Toto usnadnění navíc přináší novinářskou profesi naprostým amatérům,
kteří se tak do procesu vytváření novin mohou zapojit mnohem snáze než kdy dříve. To s sebou
však nese i riziko poklesu profesionality a prestiže žurnalistiky, se kterým se toto odvětví
potýká dodnes. Éra internetové žurnalistiky totiž trvá dodnes a prozatím ji nic nenahradilo.
Nejzásadnějším obdobím pro žurnalistiku v dnešním slova smyslu bylo období redakční
žurnalistiky, během kterého se profese žurnalisty zformovala. Do té doby stáli za
zpracováváním informací učenci, spisovatelé a tiskaři, ale až od poloviny devatenáctého století
můžeme mluvit o žurnalistech jako takových. Následující odlišení skrze vznik nových
technologií je stále důležitým faktorem, ale z hlediska nahlížení na novinářskou profesi už není
tak zásadní. Z toho důvodu budou v této práci zkoumáni fiktivní novináři, kteří odpovídají
kritériím stanoveným redakční žurnalistikou a následujícími obdobími.

2.3. Role novináře
Současné sociokulturní prostředí dává možnost zapojovat se do procesu zpracovávání a
distribuce žurnalistických informací i naprostým amatérům, kteří by se za profesionální
novináře dali označit jen stěží. Největší zásluhu na tom nesou sociální sítě, prostřednictvím
kterých se mohou k různým událostem vyjadřovat všichni, kdo si na těchto sítích zřídí vlastní
účet. Mohlo by se tak zdát, že se představa tradičního novináře vynálezem sociálních sítí
naprosto rozkládá, ale je potřeba mít na paměti, že se žurnalistou nestává kdokoliv, kdo šíří či
komentuje zpravodajské výstupy jiných.
Přestože jsou tedy nová média při posuzování role novinářů naprosto zásadní, je třeba
mít na paměti i žurnalistickou praxi a postupy, které musí novináři při vykonávání své profese
dodržovat. Tyto postupy novinářům umožňují:
a) z neustávajícího toku informací vybírat zprávy;
b) rozeznat, co je důležité a co ne;
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c) důležité zprávy zařadit do kontextu, z něhož lze vysoudit, jaký má informace dosah a
jaké má důsledky pro život jednotlivce ve společnosti;
d) vyložit informaci a její kontext jasně, zřetelně a pochopitelně;
e) odolat vnějším tlakům a považovat body a)-d) za mravní imperativ svého jednání.50
Je tedy zřejmé, že příležitostní blogeři a lidé sdílející informace na sociálních sítích všechny
tyto praktiky neovládají a nedají se tedy za plnohodnotné novináře považovat. Mimo jiné tito
lidé také nesplňují další podmínku žurnalistiky, kterou je dlouhodobý a systematický sběr
informací51, který byl zmíněn v předešlých kapitolách. Jejich aktivita je spíše „nárazová“ a
věnuje se jen velkým událostem, které je nějakým způsobem ovlivňují.

2.4. Novinář v popkultuře
Pro tuto práci je však zásadní obraz novináře nejen ve společnosti, ale také
v popkulturních dílech. Ty už ze své přirozenosti odrážejí představy a stereotypy, které o
sociálních skupinách kolují, ale tím, že jsou to díla určená k zábavě, obsahují jistá specifika,
která se objevují i ve videohrách.
„Žurnalističtí hrdinové jsou většinou lidé, kteří vynikají díky vlastnímu úsilí a
nezávislému myšlení, kteří nemohou vystát nespravedlnost a křivdu. […] Jsou to lidé ochotní,
nesobečtí, důvěřiví, slušní, čestní, kteří mají smysl pro fair play, jsou sebevědomí, vynalézaví,
ale občas až příliš vychytralí.“52 Saltzman ve své publikaci navíc dodává, že žurnalističtí
hrdinové jsou tvrdě pracujícími, kteří se skrze „sílu tisku“ snaží pomoci svým bližním, přátelům
či lidem z jejich okolí. Jsou však také často přesvědčeni, že účel světí jakékoliv prostředky a
nebojí se tak překračovat etická pravidla pro dosažení svého cíle.
Padouchy z řad novinářů však charakterizuje jejich chvástání a jsou velmi ješitní a
domýšliví. Svůj mediální vliv tak oproti hrdinům využívají k vlastnímu společenskému,
ekonomickému, politickému či jinému osobnímu zisku53. Obdobně jako hrdinové se
v naplňování své agendy nezastaví před ničím, ale v jejich případě nejsou kýžené cíle šlechetné
a úctyhodné, ale naprosto sobecké.
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3. Cíle a metodologie
Tato práce se zaměřuje na analýzu videoherních titulů, které zahrnují postavy aktivně
vykonávající žurnalistickou profesi. Jelikož se touto problematikou v českém prostředí
prozatím nikdo nezabýval, musela být provedena podrobná rešerše videoherních titulů a postav,
které tyto videohry zahrnují. Jednotlivé tituly a videoherní postavy byly pro tuto diplomovou
práci vybrány na základě databáze žurnalistických postav v populární kultuře54, recenzí a
článků ze specializovaných časopisů55 a autorova přehledu v této problematice. Až na základě
těchto postupů mohla být posléze provedena analýza. Ačkoliv seznam novinářů v této práci
rozhodně není kvůli jejich počtu vyčerpávající, jsou vybrané postavy analyzovány detailně.
Z toho důvodu byly pro práci vybrány reprezentativní postavy z různých videoherních
žánrů, které mají nějakým způsobem vliv na příběh svých titulů. V některých případech jde o
hlavní postavy, v některých jde o postavy vedlejší. V každém případě se však ve vybraných
hrách tyto postavy i fyzicky objevují a mají tedy své herní modely, aby mohl být kromě jejich
chování a řeči zkoumán i jejich zevnějšek, který je nedílnou součástí charakterizace
videoherních postav. Samotná selekce proto proběhla na základě výběru postav z výše zmíněné
databáze a případné zařazení do analýzy záleželo na jejich zpracování ve hrách. Pokud tedy
nebyly postavy z databáze dostatečně nosné56, byly z analýzy vyřazeny.
Výzkum bude probíhat formou pěti případových studií k jednotlivým videohrám, které
autor práce v rámci své diplomové práce vypracuje. Případové studie byly zvoleny především
na základě toho, že umožňují výzkumníkům zkoumat chování novinářů a vztahovat jej
k praktikám mediálních organizací a principům, kterými se tyto organizace řídí, a navíc
umožňuje pochopení produkce mediálních obsahů. Případové studie umožňují detailní
uchopení problematiky a výsledky těchto studií je možné uvádět do širších souvislostí a
porovnávat s jinými případovými studiemi57. Středem této práce bude chování jednotlivých
novinářů a jejich individuální charakteristiky, které budou následně vystaveny reflexi zažitých
stereotypů, které o těchto mediálních pracovnících kolují. Ke zjišťování tohoto druhu informací
je případová studie ideální, jelikož se nejčastěji zaměřuje na analýzu jednoho „případu“ na
zvolené téma. Tato varianta je takzvanou jednopřípadovou studií a nejčastěji je využívána
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k ověření platnosti již formulované hypotézy či teorie58, kterou jsou v případě této práce
novinářské stereotypy a onen existující obraz novinářské profese, který videohry využívají a
reprodukují.
V případě této diplomové práce však bude využita vícepřípadová studie, která je
v podstatě několikanásobnou variantou studie jednopřípadové s tím rozdílem, že se opírá o širší
datový soubor59. Závěry jednotlivých studií tak bude možné porovnávat mezi sebou a ze
zjištěných skutečností tak bude možné vytvořit detailní obraz novináře, který videoherní
vývojáři utváří. Vícepřípadové studie jsou specifické právě srovnáváním závěrů jednotlivých
studií a vytvořením výsledného zjištění, které je syntézou dílčích závěrů provedených studií.
Konkrétně půjde o osobní případovou studii, která si však bude brát některé postupy ze
studií sociálních skupin, organizací a institucí, jelikož vybraní videoherní vývojáři do těchto
skupin a organizací přísluší. Následující studie budou též kombinací exploratorních a
deskriptivních postupů60, jelikož budou zároveň prozkoumávat prozatím neznámou strukturu
případů a dodávat jejich kompletní popis.
Hlavní výzkumným cílem práce proto bude zjištění, jaký obraz videoherní tituly o
novinářích vytvářejí. Propozicí k této otázce je tvrzení, že reprezentace pracovníků mediálních
organizací odpovídá zažitým stereotypům, které o nich kolují především v západní
mainstreamové společnosti. Předmětem zkoumání budou novinářské postavy z videoher, které
jsou spolu s odůvodněním jejich výběru specifikovány v následujících kapitolách této práce.
Sběr dat bude už z povahy zkoumaného problému probíhat především skrze vlastní analýzu
primárních zdrojů, kterými jsou zvolené videohry. Dalším zdrojem dat bude rešerše vedená
recenzemi a články z odborných herních časopisů a jiných médií.
Sebraná data pak budou vyhodnocována popsáním vlastností a využíváním
žurnalistických postupů, které vybrané postavy mají a využívají. Tyto charakterové rysy a
pracovní postupy budou následně srovnány s výsledky dalších případových studií a bude tak
vytvořen obecný obraz novináře ve videoherní tvorbě.
U každé z postav bude analyzováno nejen její chování, ale i zevnějšek, jelikož i ten je
na rozdíl například od filmových postav kompletně v rukách herních vývojářů. Součástí
analýzy bude hned několik kategorií (pohlaví, vzhled, věk, charakter, novinářská praxe, apod.),
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a to včetně typu média, pro které tito fiktivní novináři pracují a konkrétním druhu jejich
novinářské práce (psaná, rozhlasová, televizní či fotožurnalistika). Z nejčastěji se opakujících
zjištění bude na konci práce vytvořeno závěrečné shrnutí informací o tom, jak videohry
reprezentují novináře a jejich profesi.
Všechny vybrané tituly budou zkoumány na herním laptopu s operačním systémem
Windows 10, s 8 GB RAM, čtyřjádrovým procesorem i5-6300HQ a grafickou kartou NVIDIA
GeForce GTX 960M. Jednotlivé herní tituly byly zakoupeny přes distribuční služby Steam,
Uplay a GOG. Součástí práce jsou i údaje o vzniku vybraných videoherních titulů včetně jejich
žánru, data jejich vzniku či stručných informací o herních studiích, která se na jejich vzniku
podílela. Do představení jednotlivých titulů budou zahrnuta i data o jejich přijetí veřejností,
která budou čerpána z recenzí z odborných časopisů61 zabývajících se videoherní tématikou.
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4. Vymezení podstatných pojmů
Pro možnost detailní analýzy musejí být před jejím realizováním vymezeny některé
základní pojmy, které budou celou tuto práci prostupovat. Tyto termíny jsou zásadní nejen pro
provedení připravované analýzy, ale i pro orientaci v komplexní problematice videoher. Ta totiž
často využívá specifický jazyk, který se nevyskytuje v žádném jiném poli, a pokud ano, může
často nabývat jiných významů.
Kromě videoherních termínů je třeba vysvětlit i některé naratologické pojmy, které
budou zásadní pro zkoumání vybraných postav. Poslední část vysvětlených termínů se pak bude
vztahovat k problematice mediální teorie.
Následující část práce je tedy jakýmsi slovníkem zásadních pojmů, se kterým autor
v průběhu práce pracuje, a které jsou pro analýzu obrazu novinářů ve videoherních titulech
naprosto zásadní.

4.1. Videoherní pojmy
Cutscény – krátké neinteraktivní části videoher, ve kterých hráč přestává mít přímou kontrolu
nad událostmi hry. Jedná se o jakési filmové části vložené do her. Tyto segmenty mohou být
vytvořeny pomocí herního enginu, animace nebo takzvaných full motion videí (FMV), které
jsou skutečnými videozáznamy s živými herci.
DLC (downloadable content) – dodatečný obsah, kterým vývojáři rozšiřují původní hru po
jejím vydání. DLC mohou být placená i zdarma a do svých videoher mohou přidávat nové
příběhové linie, nové předměty či jiná i ryze kosmetická rozšíření. Přidáváním nového obsahu
vývojáři a herní studia prodlužují životnost svých videoherních titulů a navíc vydávají nový
produkt, který už není tak náročný na vývoj a za který si mohou od hráčů účtovat další peníze.
Tato rozšíření se často stávají středem různých kontroverzí, jelikož některá videoherní studia
z hotových her před jejich vydáním odebírají již vytvořený obsah, který později prodávají jako
placené DLC. Hráči si pak musí připlatit za něco, co ve hře mělo původně být.
Gameplay – do českého jazyka by se gameplay dala přeložit jako hratelnost či vlastní hraní.
Gameplay zahrnuje veškeré elementy hry, které hráč využívá pro postup hrou. Jde o propojení
hráče a hry, během kterého musí hráč dodržovat pravidla, která hra stanovuje.
Herní perspektiva – perspektiva ve videoherních titulech nabývá různých podob. Strategické
hry bývají většinou zobrazeny z ptačí perspektivy, 2D platformové skákačky bývají zobrazeny
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ze strany, přičemž se kamera pohybuje spolu s hráčovým pohybem skrze úrovně a akční tituly,
které jsou předmětem této práce, většinou využívají 1st nebo 3rd person pohled.
1st person – zobrazení z pohledu první osoby. Hra je zobrazována z pohledu hráčovy
postavy. Pokud jde například o střílečku, objevují se v hráčově zorném poli ruce jeho
postavy třímající zbraň a HUD zobrazující důležité informace o herním průběhu.
3rd person – zobrazení z pohledu třetí osoby. Hra je zobrazována z pohledu, který
nepatří hráčově postavě. Fiktivní kamera, skrze kterou hráč sleduje herní události, se
většinou vznáší nad jedním z ramen jeho postavy. Hráč tak uprostřed obrazovky
většinou sleduje celou či alespoň horní část ovládané videoherní postavy.
HUD (head-up display) – doplňující informace o herním průběhu, které se objevují v herním
rozhraní tradičně po okrajích obrazovky. HUD nejčastěji zobrazuje ukazatel zdraví, minimapu,
zbývající munici, směrovou šipku k nejbližšímu úkolu a další. Některé tituly umožňují pro větší
imerzi možnost HUD vypnout.
Character model – vzhled, který jednotlivé postavy ve svých videohrách mají, vychází z jejich
character modelu. Vývojáři mohou vymodelovat postavy kompletně podle svých představ do
2D i 3D rozhraní.
NPC (non-player character) – postava videohry, kterou neovládá hráč, ale počítač.
Patch – obdobně jako u DLC jsou i patche dodatečnými úpravami hry. Patche však nepřidávají
nový herní obsah, ale opravují chyby, na které po vydání hry přijdou hráči.
QTE (quick-time events) – krátké zdánlivě neinteraktivní segmenty her, které v mnohém
připomínají cutscény. QTE však ve skutečnosti interaktivní jsou, jelikož v určitém momentě se
v herním rozhraní objeví symbol pro určitou klávesu, kterou musí hráč co nejdříve stisknout.
Pokud to nestihne, utrpí jeho postava poškození, nebo hra rovnou skončí neúspěchem.
Sandboxové hry – za sandboxové hry se označují tituly, které hráčům poskytují velkou volnost
v přístupu ke hře. Většinou nabízejí otevřené světy a mnoho různých způsobů, kterými hráč
může řešit herní problémy a úkoly, které mu připravili vývojáři. Hráč může často ovlivňovat
herní prostředí budováním nových objektů a ničením původního terénu a objektů. Některé hry
mohou přejímat jen některé prvky sandboxových her, ale některé jsou naprostým sandboxem.
Příkladem čistě sandboxové hry je například Minecraft (2011), který postrádá jakýkoliv příběh
a poskytuje hráči naprostou volnost v tom, jak hru hrát.
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Videoherní žánry – podobně jako jiné kulturní produkty, jako je například film či literatura,
se i videoherní tituly dají klasifikovat pomocí žánrů. Jednak spadají do klasických žánrů, jako
jsou komedie, horory, apod., ale také se rozlišují podle stylu gameplaye, který hráčům nabízejí.
Akční hra – Jeden z nejširších žánrů videoher, které obsahují nejvíce titulů. Akční hry
jsou totiž velmi obsáhlým pojmem, který se vztahuje k celé řadě různých her. Hlavním
kritériem těchto her je boj proti nepřátelům. Může jít o boj na blízko, nebo boj pomocí
střelných zbraní. Hlavním úkolem hráčů akčních videoher bývá probojování se na konec
úrovní, přičemž jim jejich postup úrovněmi ztěžují nepřátelské jednotky. Akční hry mají
celou řadu subžánrů. Následující segment této práce představí žánry, které jsou klíčové
pro vedený výzkum;
Bojovka (Beat ’em up, Hack ’n’ slash) – žánr, který se specializuje na pěstní
souboje s minimálním využíváním zbraní. Hráči si pro úspěšný postup hrou
musejí osvojit různé speciální kombinace útoků, které jejich protivníkům dávají
vyšší poškození, a speciální úhyby, kterými se mohou vyhýbat útokům nepřátel.
Nejznámějšími hrami tohoto žánru jsou například série Street Fighter, Tekken
nebo Mortal Kombat.
FPS (first-person shooter) – akční střílečky zobrazované z pohledu první osoby.
Hráč k úspěšnému dokončení hry využívá arzenálu střelných zbraní, kterými
zabíjí své protivníky. Mezi hry tohoto žánru se řadí tituly ze série Call of Duty,
Far Cry nebo Medal of Honor.
TPS (third-person shooter) – akční střílečky zobrazované z pohledu třetí osoby.
V podstatě totožný žánr jako FPS, přičemž je jedinou odlišností mezi nimi
způsob zobrazování herních událostí. Mezi TPS se řadí Gears of War, Mafia
nebo Max Payne.
Survival – videohry řadící se do žánru survival k porážení nepřítel přidávají
ještě naplňování běžných lidských životních potřeb. Kromě starání se o to, aby
se hráč moc často nevystavoval nepřátelským útokům, se v roli hrdiny survival
titulů musí často starat i o dostatečný přísun tekutin, živin, spánku a v některých
případech i kyslíků. Do žánru survival her patří například Subnautica, Don’t
Starve či Rust.
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RPG (role-playing game) – žánr, který se může prolínat s žánrem akčních her, ale vždy
tomu tak být nemusí. Hráč se v těchto hrách vžívá do role postavy, za kterou hraje, které
vylepšuje schopnosti pomocí zkušenostních bodů62 a děj hry posouvá nejen porážením
nepřátel, ale často i svými rozhodnutími, které jsou často uskutečňovány pomocí
dialogového systému. Herní světy těchto titulů ve většině případů odpovídají těm, které
jsou v literatuře a filmu označovány jako sci-fi nebo fantasy. V češtině se pro označení
tohoto druhu her využívá pojem hra na hrdiny. Pro tento žánr je typický rozsáhlý příběh
a propracované světy, o kterých hráč může zjišťovat různé informace jak ze samotného
hraní, tak z různých forem herních encyklopedií a kodexů, které tyto tituly často
obsahují. Mezi tradiční RPG tituly patří série Dragon Age, Zaklínač nebo Mass Effect.
Skákačka – jako skákačky se označují videohry, ve kterých se hráč musí dostat z jedné
strany úrovně na druhou za pomoci různých platforem, po nichž se hráčův avatar může
pohybovat. Těmto hrám se proto někdy také říká plošinovky. Do tohoto žánru se řadí
například série Rayman, Super Mario nebo Castlevania. I skákačky mohou v mnoha
případech spadat do žánru akčních her.

4.2. Naratologické pojmy
Diegetická hudba – veškeré zvuky, které jsou součástí herního světa. Opakem diegetické
hudby je hudba nediegetická, která zahrnuje zvuky, které může slyšet pouze divák, posluchač
či hráč, ale které pro postavy neexistují. Příkladem nediegetické hudby je například sountrack.
Fan service – princip, kterým tvůrci odměňují pozornost a znalosti fanoušků určitých děl. Fan
service lze označit za vytvoření či uveřejnění něčeho, co si fanoušci přejí. Jedná se o detaily,
kterých si všímá jen pozorné publikum, které má s univerzem daného uměleckého díla už
nějaké dřívější zkušenosti
Klasifikace postav – postavy mohou být klasifikovány různými způsoby. Pro potřeby této
práce bude využíváno především dělení na hlavní, vedlejší a epizodické postavy a kladné a
záporné.
Hlavní postavy – postavy, které se též označují jako protagonisté. Nejdůležitější
postava celého díla, kolem které se odehrává většina herních událostí. Pro videohry je
tato postava ještě důležitější než pro jiná média, jako je film či literatura, jelikož hráč
tyto postavy zpravidla i ovládá. V některých případech – především RPG titulech – jsou
62

Ty hry většinou označují jako „exp“, ale jsou i jiné možnosti, jak je vidět například v případě Dead Rising.
Tato hra zkušenostní body označuje jako „PP“.
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osobnosti těchto postav velmi propracované, ale ve většině FPS jsou osobnosti těchto
hrdinů schválně nechány nedefinované, aby do nich hráči mohli promítat vlastní
vlastnosti a osobnost.
Vedlejší postavy – postavy, které se také velmi úzce podílejí na utváření děje. Často
mají nějaký úzký vztah s protagonistou příběhu. Jejich úkolem je posouvat děj vpřed a
ozvláštňovat tak světy svých titulů.
Epizodické postavy – postavy, které se ve svých dílech objevují pouze jednou, splní
nějakou konkrétní funkci a poté zmizí.
Lore – soubor znalostí, příběhů a tradic pojící se k nějakému fikčnímu univerzu. Ve zkratce by
se lore dal označit za smyšlenou kulturu dějových uměleckých děl.
Narace – způsob vyprávění příběhů. Týká se osoby vypravěče, ale i způsobu prezentování
událostí.
Prezentace – způsob zobrazování vlastností postav uměleckých děl přímým či nepřímým
způsobem. Zatímco charakteristiku provádí čtenář/divák/hráč, prezentaci postav utváří umělci
skrze svá díla.
Univerzum – fikční svět uměleckého díla, který zahrnuje všechny jeho aspekty od postav, přes
předměty až po kulturu a mytologii.

4.3. Pojmy z mediální teorie
Freelancing – novinářství na volné noze. Freelanceři nejsou stálými zaměstnanci jednoho
média, ale své žurnalistické výstupy mediálním organizacím prodávají. Freelanceři většinou
pracují sami a mohou pokrývat témata, která je osobně nejvíce zajímají.
Indie tituly – nezávislé počítačové hry, které jsou utvářeny malými studii, týmy, či dokonce
jednotlivci. Indie hry mívají zpravidla malý rozpočet, ale disponují nějakým originálním
nápadem, který je odlišuje od konkurence.
Mediální obraz – způsob reprezentace reality skrze média. Tvorbu mediálního obrazu
ovlivňují různé aspekty spojené se žurnalistickou praxí, jako je framing, stereotypy či agenda
setting. Konstrukce mediálního obrazu není jedinečnou událostí, ale kontinuálním procesem,
skrze který se obrazy určitých jednotlivců, sociálních skupin či událostí utvrzují a konkretizují.
Reboot – způsob využití již existujícího díla (především audiovizuálního formátu), který
spočívá v obnovení jeho kontinuity pro dílo nové. Nové dílo ignoruje děje předchozích děl a
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vytváří novou dějovou linii, která se v některých aspektech od té původní odlišuje. V podstatě
jde o vytvoření nového příběhu, který přepisuje původní děj. Příkladem rebootu je například
snímek Total Recall z roku 2012, který znovu přináší základní dějovou linii, která se objevila
ve stejnojmenném filmu z roku 1990.
Měkký reboot – reboot, který události původního díla neignoruje, ale nové události
zasazuje do jiného časového období, alternativního vesmíru či jednoduše do takového
prostředí, které nemůže události původního díla nijak ovlivnit. Měkký reboot je možné
přirovnat k termínu spin-off.
Stereotyp – soubor hodnotících představ a domněnek o určité sociální skupině či jednotlivcích,
který ovlivňuje jednání a postoje jejich uživatelů. Stereotypy deformují původní předlohu a její
určité rysy zjednodušují a přehání. Stereotypy dále redukují, naturalizují a upevňují odlišnosti.
Neexistují pouze negativní stereotypy, které zobrazují špatné vlastnosti, ale i pozitivní, které
vyzdvihují kladné vlastnosti. Oba dva druhy však fungují na stejných principech a jakoukoliv
problematiku zkratkovitě zjednodušují.
Spin-off – způsob využití již existujícího díla, který spočívá ve vytvoření nového díla, jehož
příběh vychází z univerza původní předlohy. Nové příběhy se tak točí kolem jednoho
konkrétního aspektu původního díla, který může být například jedna z vedlejších postav, téma,
událost, apod. Spin-offy na rozdíl od rebootů neignorují původní příběhy, ale navazují na ně.
Příkladem seriálového spin-offu je například seriál Joey, který byl odvozeninou úspěšného
sitcomu Přátelé.
Žánry – žurnalistické výstupy se řadí do různých žánrů, z nichž některé se objevují i ve
videohrách zkoumaných touto diplomovou prací.
Fleš – krátká okamžitá zpráva, která je většinou jen předzvěstí delší připravované
zprávy. Vzhledem k novosti informací a požadavku online žurnalistického prostředí na
rychlost se fleše využívají k okamžitému srozumění veřejnosti se základním jádrem
události. Může jít například o oznámení výsledku sportovního utkání či katastrofických
událostí.
Reportáž – základní vlastností reportáže je fakt, že její autor většinou musí být v centru
dění popisovaných událostí. Reportáž se nachází na hraně zpravodajství a publicistiky,
jelikož využívá principů obou těchto sfér. V reportáži se mísí konkrétní označování
faktů s barvitým popisem událostí.
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Pamflet – žánr, jehož úkolem je útok na jistou osobu. Pamflety jsou velmi subjektivní
a z hlediska žurnalistické etiky naprosto nepřijatelné. Nejčastěji se využívají v rámci
politických kampaní. Jde o útvar, jehož autor je otevřeně zaujatý proti osobě, skupině či
například produktu, o němž je pamflet psaný.
Zpráva – nejzákladnější žurnalistický útvar, který objektivně popisuje události.
Informace jsou ve zprávách řazeny na základě principu obrácené pyramidy, což
znamená, že se ty nejdůležitější informace objevují na jejím začátku a ty nejméně
důležité ke konci zpráv. Každá zpráva by měla odpovídat na otázky kdo? co? kde? kdy?
a zprávy rozšířené pak odpovídají i na otázky jak? a proč?.
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5. Novinář jako videoherní postava
Novináři mohou být ve videohrách a uměleckých dílech obecně zobrazovaní v různých
specifických rolích, které odrážejí členění žurnalistické profese, které bylo naznačeno v druhé
kapitole. V této práci proto budou zastoupeni novináři píšící do tisku, televizní reportéři,
rozhlasoví reportéři a fotožurnalisté, a to včetně paparazzi fotografů. Při výběru jednotlivých
postav byl brán zřetel na to, zda mají jednotlivé postavy ve hře svůj character model, a hráč je
tak ve hře může „fyzicky“ potkat. Odosobněné hlasy z in-game rádií byly proto z analýzy
vyřazeny.
Pokud jsou postavy novinářů zároveň hlavními postavami, které hráč ovládá, může se
stát, že jim character model ve hrách, které využívají 1st person pohled, přidělen nebyl. Kvůli
jejich prominentnosti ve hře a možnostem alternativní charakterizace než je charakterizace na
základě vzhledu byly do práce zahrnuty i tyto postavy.

5.1. Vlastní selekce titulů a postav novinářů
Postup výběru titulů a příslušných postav byl detailněji popsán v předchozích částech
práce. Při vlastní selekci byly vybírány videohry, které pracují s 3D zobrazováním. K tomuto
kroku se autor uchýlil kvůli vnější charakteristice postav, která je lépe uskutečnitelná v 3D
prostředí než při zobrazování postav jako 2D modelů.
Při výběru konkrétních videoher byl brán zřetel na to, zda jsou tyto tituly takzvanými
AAA hrami63. Tyto hry se totiž dostávají k většímu počtu hráčů a jejich vývoj je financován
z většího rozpočtu velkých herních firem. Analogií z filmového prostředí by se AAA hry mohly
označovat za blockbustery videoherního průmyslu. Databáze zvolená pro výběr videoherních
novinářů64 totiž nabízí 191 výsledků65 pro hledání novinářů ve videohrách. Proto musel být
vzorek pro tuto diplomovou práci a jednotlivé případové studie v ní obsažené zúžen a vybrány
tak byly pouze postavy, které se dají hlouběji analyzovat a ve svých titulech tak zaujímají
příběhově důležité role. Ve videohrách různých žánrů se totiž často objevují různí novináři66,
kteří jsou v těchto hrách jen po dobu několika okamžiků, a jejich úkolem často bývá pouze
úvodní přiblížení příběhu videohry, aby se v něm postavy a potažmo hráči mohli zorientovat.

63

Mainstreamové hry, které vytvořila větší vývojářská studia, a které se dostaly k většímu počtu hráčů než
například indie hry nebo tituly sponzorované fanoušky skrze crowdfunding.
64
SALTZMAN. The Image of the Journalist in Popular Culture [online]. 2010. [cit. 2019-03-11]. Dostupné z:
http://www.ijpc.org/
65
Přičemž databáze nemá filtr na rozdělování videoher a jiných typů her, jako jsou deskové či jiné společenské
hry.
66
Nejčastěji jde o televizní reportéry.
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Právě ona mainstreamovost vybraných titulů je pro tuto diplomovou práci také zásadní,
jelikož se její autor snaží objevit způsob, jakým je obraz novinářů veřejnosti předkládán. Pro
zjištění této skutečnosti jsou samozřejmě vhodnější tituly, které se dostaly k většímu počtu
hráčů než ty, které si zahrála jen úzká skupinka nadšenců.
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6. Případové studie
Jak bylo uvedeno v předchozích kapitolách této práce, výzkum jednotlivých videoher,
a potažmo vybraných postav, bude probíhat skrze sérii jednopřípadových studií, které jsou
povahou této práce spojeny do celkové vícepřípadové studie. Z té budou posléze vyvozeny dílčí
i celkové závěry o obrazu novinářských postav ve videoherních titulech.
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6.1. Beyond Good & Evil
Datum vzniku: 11. listopadu 2003
Studio: Ubisoft Montpellier
Vydavatelství: Ubisoft
Novinářská postava: Jade
Žánr: bojová skákačka
Mód: singleplayer
Obrázek 1 Beyond Good & Evil

6.1.1. Okolnosti vzniku a přijetí titulu

První případová studie se týká videohry z roku 2003 s názvem Beyond Good & Evil.
Tato hra byla vydána původně francouzským videoherním studiem Ubisoft se střediskem
v pařížském Montreuil. Hra byla přijata velmi kladně a získávala vysoká hodnocení od kritiků
i recenzentů. Podle serveru Metacritic67, který bude využíván pro získávání informací ke každé
vybrané videohře, si Beyond Good & Evil získalo hodnocení 83 % od kritiků68 a 8,7 bodů od
běžných uživatelů69.
Kritici i běžní hráči se shodli na tom, že má Beyond Good & Evil velmi poutavý příběh,
a kladně hodnotili i samotný gameplay plný akce a atmosféry. Dalším pozitivním bodem byly
velmi propracované postavy70, a to včetně anglického dabingu. Na svou dobu (rok 2003) má
hra skutečně skvělé grafické zpracování postav, a to včetně mimiky, které se začala většina
vývojářských firem hlouběji věnovat až v pozdějších letech.
Žánrově by se dalo Beyond Good & Evil zařadit někam na hranici platformových
skákaček a bojových her. Zde je hodně vidět vliv hlavního vývojáře hry, kterým byl Michel
Ancel ze studia Ubisoft Montpellier, autor legendárního Raymana (1995). První díl této hry byl
klasickou 2D skákačkou71, ve které se hráč ujal antropomorfní postavičky jménem Rayman a
musel se „proskákat“ každou úrovní, osvobozovat spřátelené postavy a vyhýbat se či
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BEYOND GOOD & EVIL. [online]. 2019. Metacritic. [cit. 2019-04-23]. Dostupné z:
https://www.metacritic.com/game/pc/beyond-good-evil
68
Toto hodnocení bylo založeno na 26 odborných recenzích.
69
Výsledek založený na 293 uživatelských hodnoceních.
70
FRIX. Beyond Good & Evil - recenze. [online]. 2004. Games. [cit. 2019-04-23]. Dostupné z:
https://games.tiscali.cz/recenze/beyond-good-evil-recenze-49379
71
Rayman. [online]. 2017. Ubisoft. [cit. 2019-04-23]. Dostupné z: https://www.ubisoft.com/engb/franchise/rayman/
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zneškodňovat postavy nepřátelské. Úspěch prvního Raymana mu přinesl dohromady 44
videoher napříč různými platformami.
Vliv Raymana je v Beyond Good & Evil zřejmý právě kvůli jeho francouzskému tvůrci.
Postavy jsou však tentokrát dabované a nevydávají jen nesmyslné skřeky a prostředí se ze dvou
rozměrů posunulo do tří. Co se týče dabingu, nejde o plný dabing veškerých interakcí ve hře,
ale jen dabované cutscény a klíčové momenty gameplaye. Zbytek konverzací je řešen textovým
interfacem. Přes veškerou fanouškovskou podporu hry a kultovní status, který si videohra
z roku 2003 získala, se jí nepodařilo dosáhnout komerčního úspěchu. Nedostatečné prodeje
většina odborníků (včetně tvůrců hry)72 přisuzovala přesaturovanému předvánočnímu hernímu
trhu roku 2003. Beyond Good & Evil muselo čelit prvnímu Call of Duty, Silent Hillu 3, Max
Paynovi 2 a mnoha dalším titulům, a to včetně prvního 3D zpracování hry Prince of Persia
s podtitulem The Sands of Time, které také vznikalo pod hlavičkou Ubisoftu.
Další část viny na neúspěšných prodejích titulu nesla i nejistota Ubisoftu v tom, jakým
způsobem hru propagovat. Její jednoznačná žánrová nezařaditelnost zkrátka komplikovala
situaci, a proto byla většina marketingového úsilí přesunuta ke známějšímu titulu, kterým byl
právě nový Prince of Persia73.
Posledním možným důvodem pro komerční neúspěch hry je tvrzení, že byla velmi
inovativní, což bylo pro tehdejší publikum nezajímavé. Jde sice o slova ředitele Ubisoftu Alaina
Corre, takže je je třeba brát s odstupem, ale je faktem, že jsou všechny tři hry Ubisoftu z roku
2003 v mnohém revoluční. XIII byla FPS v cel-shaded zobrazení, které se cíleně podobalo
komiksovým sešitům, na kterých byla založena. Prince of Persia: The Sands of Time přinesl
revoluční mechaniku vracení času a tvůrci Beyond Good & Evil se v období akčních stříleček
z druhé světové války pokusili vytvořit příběhovou bojovou skákačku plnou miniher, která stojí
na kvalitním příběhu a vyprávění. „Gameplay i technická dokonalost v těch hrách byla, jen pro
ně zkrátka neexistovalo cílové publikum,“74 uvedl Corre v rozhovoru pro BBC.
Z důvodu nedostatečných prodejů titulu Beyond Good & Evil byla také velmi
komplikovaná situace jeho pokračování. To bylo poprvé oznámeno na výstavě E3 v roce 2008,
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ale k datu psaní této diplomové práce k němu stále nedošlo. Celá situace je o to zvláštnější,
jelikož byl celkový koncept hry původně zamýšlen jako trilogie. Od herní výstavy z roku 2008
nepřišla žádná další informace k chystanému pokračování až do roku 2016, kdy práce na
Beyond Good & Evil 2 oznámil sám Ancel přes svůj instagramový účet obrázkem s popiskem
„Somewhere in system 4... Thanks #ubisoft for making this possible!“75. Informaci o
preprodukční fázi vývoje nové hry o dva dny později oficiálně potvrdil i Ubisoft76. Na E3 2017
byl představen první skutečný trailer k chystanému pokračování, o rok později byl divákům
představen druhý a v prosinci 2018 se na Youtube kanálu Ubisoft North America objevila i
krátká ukázka gameplaye.
6.1.2. Příběh videohry
Příběh Beyond Good & Evil se odehrává v roce 2435 na těžební planetě Hillys a začíná
mimozemskou invazí této planety rasou zvanou DomZ. Tito vetřelci unášejí obyvatele Hillysu,
které přeměňují ve své otroky. Obyvatele Hillysu má před nepřátelskými útoky chránit vojenská
organizace nazvaná Alpha Sections, která je v podstatě samozvanou autoritářskou organizací,
která na Hillysu utváří totalitní režim. Alpha Sections však neplní své sliby o ochraně místního
obyvatelstva, a to i přes neustálá ujišťování skrze média, že je vše v pořádku. Proto vzniká
odbojová organizace s názvem IRIS Network, která bojuje nejen proti mimozemské invazi, ale
i proti Alpha Sections, kterou vedení IRIS podezřívá z tajné spolupráce s DomZ.
Protagonistkou a hráčem ovládanou postavou je investigativní reportérka jménem Jade,
která je zároveň i jednou ze zkoumaných postav této diplomové práce. Jade se po konfliktu
s DomZ a Alpha Sections stává součástí odboje a má za úkol rozkrýt spiknutí, kterým je podle
vedení IRIS Network spolupráce Alpha Sections s nebezpečnými mimozemšťany. Na planetě
Hillys totiž dochází k různým záhadným zmizením a podle IRIS za ně může Alpha Sections.
Jade díky poctivé investigativní práci zjistí, že na planetě opravdu dochází k obchodování
s lidmi, ve kterém skutečně figuruje ona autoritářská organizace.
Díky dalšímu pátrání však Jade zjistí, že členové Alpha Sections nejednají z vlastní vůle,
ale ve skutečnosti je posedli a zmanipulovali útočící mimozemšťané. Ti využívají svých spor
k ovládání ostatních živočichů, kteří jim dopomáhají k únosům dalších a dalších obětí. Z těch
mimozemšťané vysávají životní energii, kterou potřebuje jejich High Priest k přežití. Jade však
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zjistí, že se v ní samotné skrývá zvláštní energie, kterou na konci videohry využije ke zničení
nebezpečného vládce mimozemšťanů.
6.1.3. Novinářská postava

Obrázek 2 Jade

V tomto případě je novinářská postava zároveň protagonistkou příběhu, která je
ovládaná hráčem. Jade je novinářka a mistryně bojových umění, která dostává svému jménu77.
Většina jejích oděvních doplňků má tmavě zelenou barvu, včetně rozepnuté bundy,
nazelenalých džínů, široké čelenky, a dokonce i rtěnky. Pod bundou má bílý crop-top a tmavě
hnědé boty. Přes ramena má Jade zavěšeno pouzdro na svou bojovou tyč, která ve hře nese
název Dai-jö. Tu využívá pro souboje s mimozemskými tvory i zástupci Alpha Sections.
Dai-jö však není jediným předmětem, kterým je Jade vybavena. Na pravé ruce má
fialový předmět připomínající bezprstou rukavici, který se nazývá Gyrodisk launcher. Ten
využívá k boji na dálku či spouštění tlačítek, která jsou mimo dosah její ruky. Kolem pasu má
zavěšenou speciální hnědou kabelku zvanou S.A.C.78, která dokáže veškeré její předměty
digitalizovat a ukládat v sobě nezávisle na jejich velikosti. S.A.C.79 je navíc vybaven umělou
inteligencí zvanou Secundo, která Jade poskytuje popisy předmětů v jejím inventáři, informace
o okolním světě a občasné rady o probíhajících úkolech. Secundo na sebe také dokáže vzít
podobu lidského hologramu různé velikosti.
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Poslední důležitý předmět, který Jade vlastní, je tím nejdůležitějším, který využívá ke
své novinářské profesi. Je jím fotoaparát, který podobně jako ostatní předměty ukládá ve své
futuristické kabelce. Její fotoaparát svým tělem a funkcí nejvíce připomíná současné DSLR
fotoaparáty, ale vzhledem k době, kdy hra vyšla (rok 2003), má tento fotoaparát několik
nesrovnalostí, které nedávají smysl. Přestože jsou pořízené fotografie v digitální podobě a
mohou být ihned posílány do centrály IRIS k okamžité distribuci, k focení snímků potřebuje
Jade kinofilm. Pořízené fotografie se jí zároveň ukládají do fotoalba, které má však omezenou
kapacitu pěti fotografií. Fotoaparát je klíčovým předmětem pro plnění zadaných úkolů, jelikož
pro úspěšné dokončení úrovně je vždy potřeba pořídit zadané snímky. Mimo rozkrytí spiknutí
autoritářských Alpha Sections a DomZ Jade svůj fotoaparát využívá i pro vedlejší přivýdělky.
Za každou první pořízenou fotografii unikátního živočišného druhu získává Jade od vědeckého
centra určitý počet kreditů, které pak může vyměnit za různá vylepšení a předměty na
doplňování zdraví a energie. Za každých sedm fotografií navíc Jade získá speciální odměnu,
kterou jsou perly80, a za první sadu získá i vylepšený zoom, který jí umožňuje pořizovat snímky
z větší vzdálenosti. Kromě tradiční žurnalistické praxe se proto Jade věnuje i jisté formě
freelancingu pro vědecké centrum.
Po charakterové stránce se Jade vyznačuje svým nadšením a zápalem pro svou práci,
kterou původně vykonává ve své vlastní novinářské organizaci a později pod hlavičkou IRIS
Network (viz dále). Svou společensky důležitou profesi vykonává takřka bez nároku na
honorář81, takže je z jejího konání patrný značný altruismus. Jade také projevuje soucit
k ostatním, ať už jde o oběti utajované aliance Alpha Sections a DomZ nebo o ostatní obyvatele
Hillysu.
Ke konspiračním tvrzením IRIS Network je však zprvu velmi skeptická, ale v momentě,
kdy se o únosech a manipulaci Alpha Sections mimozemšťany dozví, jde tvrdohlavě za svým
cílem, kterým je seznámení veřejnosti se skutečností jejích takzvaných ochránců. V momentě,
kdy je jí popsáno nebezpečí situace a nabídnuto odmítnutí úkolu, jej statečně a bez zaváhání
přijímá.
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Měna využívaná k vylepšování jejího dopravního prostředku – vznášedla.
Po splnění úrovní sice dostává perly, ale ty jí jen dopomáhají k dalšímu vyšetřování.
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6.1.4 Novinářská praxe

Obrázek 3 IRIS Network

Nebývá zvykem, aby mainstreamové videohry představovaly fungování svých
mediálních organizací, ale Beyond Good & Evil je v tomto ohledu výjimkou. V momentě, kdy
se Jade poprvé dostane do kontaktu s IRIS Network, je jí celá organizace detailně představena
včetně funkcí jednotlivých členů.
IRIS Network je ilegální samizdatovou organizací, která vydává titul IRIS ve třinácti
různých galaktických systémech. Ve hře není specifikována periodicita titulu, ale vzhledem k
tomu, že vydává krátké zprávy vždy, když Jade pošle fotomateriál, dá se usuzovat, že jde
zároveň o tištěné letákové zprávy a o online titul šířený nějakou verzí internetu v univerzu
Beyond Good & Evil. Tyto zprávy fungují na stejném principu jako současné fleše, což bylo
vzhledem k době vzniku videohry poměrně vizionářským počinem, jelikož se zprávy tohoto
typu začaly ve větší míře využívat až s rozmachem online žurnalistiky, která tehdy byla teprve
ve svých začátcích.
„IRIS 511: Nová vlna únosů v pěší zóně.
DomZ opět tvrdě zaútočili na populaci Hillysu. Od minulého týdne se pohřešuje dalších
850 lidí. Takzvaná „ochrana“ od Alpha Sections proti útokům DomZ je přinejlepším
bezvýznamná.“82
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„IRIS 511: A new wave of kidnappings in the pedestrian district.
The DomZ have once again struck hard at the Hillyan population. Another 850 people have been reported
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IRIS Network operuje z utajeného střediska uvnitř baru Akuda v hlavním městě planety
Hillys zvaném Hillys City. Vchod do centra IRIS Network na Hillysu je ukryt za tajným
vchodem ve skříni v jednom z pokojů, které bar nabízí. Vstup do tohoto pokoje je opatřen
čtyřmístným kódem, který vhodným kandidátům na různé pozice v IRIS Network poskytne
náborář Peepers. IRIS má totiž různě specializované zaměstnance, což odpovídá modelu
redakční žurnalistiky83. Redakce IRIS je složena z následujících zaměstnanců:
1) Wild Boar: ředitel IRIS Network, který zůstává až do pokročilého stádia hry v přísném
utajení. Jeho identitu nezná nikdo z organizace. Později se však ukáže, že jím je Pey’j,
adoptivní strýc Jade;
2) Hahn: šéfredaktor. Ačkoliv název Hahnovy pozice v IRIS není nikdy výslovně zmíněn,
jeho práce nejvíce odpovídá šéfredaktorovi pobočky IRIS Network pro planetu Hillys.
Náplní jeho práce je organizace ostatních pracovníků IRIS a shánění nových témat a
informací pro tvorbu novin;
3) Nino: komunikační specialista, který udržuje kontakt s reportéry. Nino je zároveň i
hlasem IRIS Network, jelikož namlouvá veškeré zprávy, které jsou kromě textu a
fotografií doplněny audionahrávkou. Nino navíc zodpovídá i za tisk tištěné verze IRIS,
kterou navíc dodává ilegálním distributorům;
4) Meï: editor, distributor a medik. Meï se stará o to, aby se fotografie pořízené reportéry
(zejména Jade) co nejdříve dostaly mezi širokou veřejnost;
5) Shauni: investigativní reportérka a fotografka. Shauni je krycí jméno Jade, které si zvolí
v okamžiku přijetí do IRIS Network;
6) Double H: investigativní reportér. Zastupuje stejnou pozici jako Jade, která ho po jeho
únosu v IRIS nahradí. Poté, co ho vysvobodí, pracují Double H a Jade společně jako
tým;
7) Peepers: nábor. Peepers má netradiční mediální funkci, která je však pro ilegální tisk
stěžejní. Stará se totiž o nábor nových členů IRIS Network a vyhodnocuje, kteří
kandidáti jsou vhodní pro pozice v tomto médiu.
Specialitou Jade alias Shauni je fotožurnalistika. Zaměstnanci IRIS o tajné spolupráci
Alpha Sections a DomZ psali už delší dobu, ale bez konkrétních důkazů jsou všechna jejich
tvrzení pouhými konspiračními teoriemi. Právě proto je Jade pro činnost IRIS Network tak
klíčová, jelikož díky infiltraci do zakázaných lokací ovládaných Alpha Sections dokáže
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pořizovat fotografické důkazy, které doplňují reportáže jejího „mediálního domu“. Právě
opatření fotoaparátu je jedním z prvních úkolů, které hráče v roli Jade čekají. Následně je
pořizování fotografií klíčových předmětů či situací stěžejními úkoly každé úrovně hry.
Práce pro vědecké centrum a IRIS Network však není první žurnalistickou profesí,
kterou hrdinka Beyond Good & Evil zastává. Již dříve totiž vedla svou nezávislou jednočlennou
společnost s názvem Jade Reporting & Co., skrze kterou fotila snímky pro různé firmy, které si
ji najímaly. Nabídky práce Jade získává elektronicky skrze datové nosiče zvané Mdisc. Ty se
velmi nápadně podobají CD, které bylo v době vzniku videohry hlavním způsobem uchovávání
a přenášení dat.
Vedle své novinářské činnosti Jade také vede sirotčinec, který vytvořila z majáku, kde
bydlí se svým adoptivním strýcem.
6.1.5 Závěr
Zkoumanou novinářskou postavou je ve hře Beyond Good & Evil mladá fotoreportérka
Jade, která pracuje pro samizdatovou mediální organizaci IRIS Network. Ta se snaží pomocí
Jadeiných fotografií rozkrýt obrovské vládní spiknutí, kvůli kterému mizí desítky obyvatel
planety Hillys.
Novinářská postava je v případě tohoto titulu velmi obětavá, cílevědomá a rozhodná,
ale žádné informaci nevěří, dokud si ji neověří z více zdrojů nebo nezíská důkaz vlastním
úsilím. Přestože původně pracuje „na volné noze“, stává se později členem fungující (i když
ilegální) novinové redakce, ve které zaujímá pozici investigativního fotoreportéra.
Jade je kladnou postavou se smyslem pro to, co je správné a co je špatné jednání. Dále
je velmi loajální nejen ke své adoptivní rodině a přátelům, ale i ke svým kolegům z redakce a
je ochotná pro jejich záchranu obětovat i vlastní bezpečí. Často jedná stereotypně hrdinsky
stejným způsobem, jakým jednání hrdinných novinářů v popkultuře popisuje Saltzman84 a jak
bylo uvedeno v teoretické části této práce v kapitole Novinář v popkultuře. Hlavním
prostředkem získávání informací je pro Jade její semi-digitální fotoaparát, který je i podstatnou
součástí gameplaye. Fotografický mód je vývojáři přednastaven na klávesu Shift, pokud hráč
hraje na klávesnici, nebo na LB, pokud hráč k hraní využívá ovladač. Hráč má v tomto módu
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k dispozici i ukazatel, který se rozsvítí zeleně, pokud je objekt v hledáčku správně přiblížen a
je ve správné kompozici.
Novinářská postava z Beyond Good & Evil je tedy ve zkratce tradičním kladným
hrdinou s pozitivními vlastnostmi, u které je velmi propracovaný její novinářský background.
Jade pořizuje zpravodajské fotografie, které by měly samy o sobě odpovídat na tři
základní otázky. „[Novinářská fotografie] odpovídá na klasické zpravodajské otázky kdo? co?
jak?, výjimečně může napovědět otázku kde? Neumí odpovědět na otázku proč? a ani časově
událost nezařadí, proto je nedílnou součástí fotografické zprávy text.“ 85
Těchto principů se drží i videohra z roku 2003 při svých fotografických segmentech.
Když má hráč vyfotit konkrétní moment či situaci, hra mu sdělí, zda se mu snímek podařilo
správně vyfotit, pokud je na fotografii vše potřebné. Většinou jde o konkrétního aktéra, který
vykonává konkrétním způsobem konkrétní činnost. Pokud se hráči nepodaří virtuální spoušť
herního fotoaparátu stisknout v pravou chvíli, ohodnotí hra danou fotografii jako nepovedenou
a hráč musí celý proces znovu opakovat.
Klíčovou součástí novinářské fotografie je i posouzení důležitosti, události schopnost
odhadnutí jejího dalšího vývoje, ovládání fotografické techniky a intuitivní využívání
kompozičních pravidel86. Techniku hráč řešit nemusí, jelikož virtuální fotoaparát zachycuje vše
ve stejných světelných podmínkách, kontrastu a expozici jako interface hry. Pokud má
například nějaký objekt během tradiční gameplaye jistý odstín zelené, při svém fotografování
bude vypadat naprosto stejně. Co už ale hráč řešit musí, je kompozice. Ve virtuálním hledáčku
se musí objevit vše podstatné pro plánovanou fotografii a kýžené objekty musí být co nejvíce
přiblíženy pomocí herního zoomu. V momentě, kdy je vše připraveno k pořízení snímku, se
v herním rozhraní objeví zelený kroužek signalizující ideální podmínky pro fotografii. Tím hra
splňuje i podmínku „čitelnosti fotografie“.87
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6.2. Grand Theft Auto V
Datum vzniku: 17. září 2013
Studio: Rockstar North
Vydavatelství: Rockstar Games
Novinářské postavy: Beverly Felton, Lazlow Jones
Žánr: akční multižánrová hra
Mód: singleplayer, multiplayer
Obrázek 4 Grand Theft Auto V

6.2.1. Okolnosti vzniku a přijetí titulu

Herní série s názvem Grand Theft Auto je nesporně jedním z nejvlivnějších titulů herní
historie. Právě Grand Theft Auto se kvůli svému realistickému zobrazování násilí a faktu, že
v nich hráči téměř bezvýhradně hrají za zločince, nejčastěji stává terčem kritiků, kteří tvrdí, že
hraní videoher vyvolává v jejich hráčích násilí ve skutečném světě. Právě této kontroverzní
série, konkrétně titulu Grand Theft Auto V, se týká druhá případová studie této diplomové práce.
Díl s pořadovým číslem V v názvu je zároveň prozatím posledním vydaným dílem této
herní série. Označení číslem pět je však zavádějící, jelikož se jen hlavní série skládá ze sedmi
titulů88, a to i v případě přehlédnutí dalších osmi spin-offových her. Jádrem této diplomové
práce a této případové studie bude však videohra z roku 201389 s názvem Grand Theft Auto V.
Tato videohra byla kritikou přijata velmi vřele a u mnoha recenzentů si vysloužila ta
nejvyšší možná hodnocení90,91. Sečtením hodnocení 57 odborných kritik dosáhlo hodnocení hry
na serveru Metacritic92 96 % a výsledek založený na 5212 hodnoceních běžných uživatelů se
ustálil na 7,7 bodech. Tento radikální propad je do jisté míry zapříčiněn uživatelskou
neschopností hodnotit tituly na serveru, jelikož i naprosto pozitivní slovní hodnocení, kterými
je většina z uživatelských recenzí doplněna, dávají hře bodové ohodnocení 0. Tento problém
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konkrétně Grand Theft Auto: Vice City (2002) a Grand Theft Auto: San Andreas (2004).
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platí u všech zkoumaných videoher, ale u Grand Theft Auto V je rozdíl mezi kritikou a běžnými
hráči nejpropastnější.
Historie této série začíná v roce 1995, kdy se ve vývojářské firmě tehdy známé ještě
jako DMA Design93 ve skotském Dundee vývojáři Mike Dailly a K.R. Hamilton rozhodli, že
vytvoří hru, ve které hráč nebude ovládat typického akčního hrdinu, se kterým pracovala většina
ostatních studií, ale někoho, proti komu ve většině her hráči aktivně bojují, tedy padoucha. Hra
se původně měla jmenovat Race’N’Chase, ale během svého vývoje několikrát změnila název,
až nakonec skončila u dnes známého Grand Theft Auto.
První hra série byla nakonec vydána v říjnu roku 1997 a byla akční hrou, ve které se
hráč chopil role zločince, plnícího různé úkoly, získávané z telefonních budek. Tyto úkoly se
většinou skládaly ze zabíjení určitých NPC, dojetí autem na předem určené místo v časovém
limitu či uniknutí policii. Hráči však tyto příběhové mise plnit nemusí, jelikož získávají body i
za zkázu, kterou ve fiktivním městě Liberty City způsobí zabíjením či explodováním aut. Pro
splnění jednotlivých úrovní je vždy třeba získat určitý počet bodů, které se dají získávat plněním
misí či výše zmíněnými aktivitami. Hra je stejně jako její pokračování s pořadovým číslem II
v názvu zobrazována pomocí 2D izometrického94 pohledu z vrchu.
Zásadní změna nejen v zobrazování, ale i v samotném gameplayi přišla až v roce 2001,
kdy vyšla hra s názvem Grand Theft Auto III. Ta už totiž neměla své tradiční 2D zobrazení, ale
plnohodnotné 3D, ve kterém se kamera přesunula z ptačí perspektivy do takzvaného 3rd person
zobrazení. Právě kvůli posunutí perspektivy do realističtějšího zobrazení čekala tvůrce největší
kritika kvůli zobrazování násilí. Do té chvíle se mohli schovávat za to, že hra, ve které ovládáte
ve své podstatě pohyblivou tečku, nemůže být obviňována za realistické vyobrazování násilí.
V momentě, kdy však hráč vidí do obličejů postav, které může celou plejádou násilných
způsobů odstranit, už taková výmluva nefunguje. Z rozličných kontroverzí však vývojáři
nakonec vyšli jako vítězové, jelikož i tyto negativní kampaně proti jejich hře měly za následek
lepší prodeje tohoto titulu.
O rok později už přejmenované studio Rockstar North vydalo titul Grand Theft Auto
Vice City, které příběh přesunulo z chladného Liberty City95 do prosluněného Vice City96. Zde
byla odstraněna velká část neduhů třetího dílu, ale definitivní podoby hry Grand Theft Auto pro
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Způsob zobrazování, díky kterému 2D modely působí, jako kdyby byly trojrozměrné.
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šestou generaci konzolí se hráči dočkali v roce 2004 díky San Andreas, jehož příběhy se
odehrávaly hned ve třech různých městech Los Santos97, San Fierro98 a Las Venturas99. Kromě
těchto tří velkoměst je mapa Grand Theft Auto: San Andreas doplněna ještě o venkov, který
tato místa spojuje.
V roce 2008 vyšel další číslovaný díl úspěšné série, tentokrát s pořadovým číslem IV.
V tom se hráči vrací zpátky do Liberty City, které bylo dějištěm událostí třetího dílu. Hráč se
však ujímá jiné postavy a hra je tentokrát ještě více zaměřena na realističnost. Kulky po sobě
zanechávají realistické poškození, řízení aut přestává být tak snadné jako v předchozích dílech
a i character model hlavního hrdiny se chová přirozeněji, a pokud ho srazí auto, nebo dostane
silnou ránu, jeho tělo se podle toho také zachová.
Směrem k opravdové realističnosti zamířil i prozatím poslední díl z roku 2013 s názvem
Grand Theft Auto V, který bude touto prací analyzován nejdůkladněji. Vývoj tohoto dílu začal
už v roce 2008, téměř okamžitě po vydání Grand Theft Auto IV. Tento díl měl být prozatím
nejambicióznějším titulem tohoto studia, čemuž se bude více věnovat následující podkapitola.
Důkazů odhodlání Rockstaru udělat tu nejlepší možnou videohru je opravdu nespočet. „Scénář
o tisíci stranách, modelování funkční metropole úzce založené na Los Angeles a měsíce trávené
nad vytvářením animací pohybů a dabingu si vyžádaly zapojení více než osmdesáti procent
zaměstnanců naší neustále se rozrůstající firmy. Na hře se podílelo hned osm mezinárodních
studií.“100
Absolutní novinkou byla i trojice protagonistů, mezi kterými mohl hráč mimo plnění
konkrétních misí libovolně přepínat. Z jednoho konce herního světa se proto hráči mohou
s důmyslně ukrytou načítací obrazovkou v oddalování kamery od původního protagonisty
přesunout na druhý konec mapy, a to během několika okamžiků. Pohyby tří hlavních
protagonistů byly do hry přeneseny pomocí motion capture technologie101, během které byli
všichni tři představitelé hlavních hrdinů hry oblečeni do speciálních obleků, které kromě
zaznamenávání hlasu umí převádět i pohyby do digitálního rozhraní.

97

Fiktivní město, které má připomínat Los Angeles.
Fiktivní město, které má připomínat San Francisco.
99
Fiktivní město, které má připomínat Las Vegas.
100
HILL, Grand Theft Auto V: meet Dan Houser, architect of a gaming phenomenon. [online]. 2013. The
Guardian. [cit. 2019-04-23]. Dostupné z: https://www.theguardian.com/technology/2013/sep/07/grand-theftauto-dan-houser
101
Ibid.
98

42

Důležitou součástí každé hry z této série je i soundtrack. Kromě nediegetické hudby
totiž každé Grand Theft Auto obsahuje i in-game rádia, která přehrávají hudbu a mají vlastní
moderátory, z nichž ten nejvýraznější, který se objevil i v několika předešlých titulech, bude i
předmětem této práce.
6.2.2. Příběh videohry
Příběh videohry Grand Theft Auto se dělí na dvě části, jelikož se i hra samotná skládá
ze dvou režimů. Tím prvním je příběhový singleplayer, který je klíčový i pro tuto práci, a
druhým režimem je hra pro více hráčů, která se hlavní příběhové linky z hry pro jednoho hráče
dotýká jen okrajově a odehrává se před hlavními událostmi hry. Multiplayer postrádá jednotnou
příběhovou linii a skládá se z celé řady vedlejších úkolů, které však často mají i vlastní
příběhové linky. Jejich plnění však hra nevyžaduje, a pokud se je hráč přesto rozhodne hrát,
může je plnit v libovolném pořadí, a to i přesto, že na sebe některé z těchto úkolů navazují.
V multiplayerovém módu jde hráčovi především o to, získat co nejvíce herních peněz,
které pak může utrácet za herní předměty. Těmito předměty mohou být rychlejší auta, lepší
zbraně, ale i podniky, které mu dále vytvářejí přísun herní měny. Ta se dá získat plněním výše
zmíněných misí, ale i vyhráváním závodů, prací pro jiné hráče či mikrotransakcemi 102.
V režimu hry pro jednoho hráče hráč postupně získává kontrolu nad třemi hratelnými
postavami, které mají odlišné charaktery a jiné speciální schopnosti. Franklin Clinton je mladý
zlodějíček, který pracuje pro podvodného vlastníka autobazaru Simeona. Jedním z úkolů, které
mu tento podvodník zadá, je krádež vozu jednoho neplatícího zákazníka. Tato akce se však
zvrhne, když mu tuto krádež překazí Michael De Santa, jehož synovi kradené auto patří.
Michael je druhým protagonistou hry, kterého hráč v průběhu Grand Theft Auto
V ovládá. Je to bývalý špičkový zloděj, který však po podrazu svých kolegů tráví svůj život
v utajení pod ochranou FIB103. Franklin ho přesvědčí, že je jen zaměstnancem a že by měl
Michael svůj hněv směřovat na Simeona. Franklin se ve zkušeném zločinci zhlédne a rozhodne
se od něj přiučit zločineckému životu. Michael se zprvu zdráhá, ale když mu Franklin několikrát
prokáže, že je velmi schopný a loajální, začne mu dělat mentora.
V tu chvíli se však ve hře objevuje třetí hratelná postava, kterou je Trevor Phillips, jeden
z Michaelových bývalých zločineckých parťáků, který má za to, že Michael při jejich poslední
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společné loupeži zemřel a že je zradil někdo jiný. Příběhy všech tří protagonistů se proto
začínají vzájemně prolínat a přes vzájemné pochyby nakonec naleznou společnou řeč díky
poslední velké loupeži, kterou společně naplánují. Ta má jim a celému jejich týmu přinést přes
200 milionů dolarů, a tak všichni musí dát vzájemnou nesnášenlivost stranou.
Každá z postav má navíc problémy s určitou frakcí, která v Los Santos existuje.
Franklinovi jde o život kvůli nepřátelskému gangu, Michaela se snaží odstranit zkorumpovaná
část FIB a Trevor proti sobě poštval soukromou bezpečnostní službu Merryweather Security,
která však spíše připomíná soukromou armádu. Hráč se pak na konci hry v roli Franklina musí
rozhodnout, jaký ze tří konců hry si vybere. Buď může zradit Michaela, nebo Trevora, anebo
se může rozhodnout, že se se svými nepravděpodobnými přáteli postaví všem třem organizacím
zároveň a pokusí se zachránit jak sebe, tak své kolegy.
6.2.3. Novinářské postavy
Novinářských postav je v singleplayerovém režimu hry hned několik, ale jen dvě mají
vlastní charakterové modely. Zbylí novináři jsou totiž jen hlasy na jednom z devatenácti104
rádií, která hráč může poslouchat v dopravních prostředcích. Konkrétně jde o moderátora
televizní talentové show a rozhlasového pořadu Jeffreyho Crawforda Jonese a o paparazzi
fotografa Beverlyho Feltona
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V základní hře existuje navíc i rádio, jehož playlist si může hráč sestavit sám, a v jednom z posledních
přídavků ke hře vyšla ještě exkluzivní stanice pro multiplayerový režim hry.
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6.2.3.1. Lazlow Jones

Obrázek 5 Lazlow Jones

První zkoumanou novinářskou osobností je Jeffrey Crawford Jones, známý jako
Lazlow. Lazlow se poprvé objevil už v Grand Theft Auto III z roku 2001, ale jeho mediální
kariéra započala ještě před událostmi této hry. Chronologicky první zmínka o Lazlowovi
pochází ze spin-offového dílu s názvem Grand Theft Auto: Vice City Stories (2006), který
vznikl až po vydání dílu s pořadovým číslem III, ale je jeho prequelem, jelikož se odehrává
před událostmi této hry.
Ve Vice City je Lazlow hlavním moderátorem rozhlasové stanice V-Rock, která se
specializuje především na hard rock a heavy metal. Ve Vice City Stories je však ještě jen
stážistou a pomocníkem hlavního moderátora jménem Couzin Ed, kterého v pozdější hře po
jeho vyhazovu nahradí. Hlas Couzina Eda se objevil i ve Vice City, tentokrát však jen jako
volajícího do rádia moderovaného Lazlowem. Ve svém telefonátu prohlásil, že Lazlow svou
pozici získal jen díky tomu, že mu vedení stanice téměř neplatí. Právě kvůli pozdějším
stížnostem na malý plat byl z V-Rocku později propuštěn i Lazlow, ačkoliv podle jeho slov
z rozhovoru na stanici Integrity 2.0 z Grand Theft Auto IV byl propuštěn kvůli jeho poměru
s mladou stážistkou. Vzhledem k jeho vychloubavé a egocentrické povaze však jeho slova nelze
brát vážně.
Lazlow se později objevuje i v Grand Theft Auto: San Andreas jakožto jeden
z moderátorů pořadu Entertaining America stanice West Coast Talk Radio. Zde už je patrné, že
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Lazlow není ani zdaleka takový profesionál, za kterého se vydává. Nejvíce lze tento fakt
pozorovat při poslechu jeho rozhovoru s gangsta rapperem OG Locem. Lazlow v něm používá
zastaralé výrazy a odkazy na věci, které se v tomto žánru už dlouho neobjevují, a naopak
nerozumí pojmům, které využívá OG Loc. Jejich rozhovor komicky vyeskaluje až do situace,
kdy na zmateného moderátora OG míří svou ilegálně drženou zbraní. Zde o svou pozici přišel
kvůli závislosti na drogách a alkoholu.
Proto se ze slunného západního pobřeží přesouvá na východ do Liberty City, kde se
stává moderátorem pořadu Chatterbox rozhlasové stanice Liberty City Free Radio. Zde si na
rozhlasových vlnách povídá s různými volajícími v rámci Grand Theft Auto: Liberty City
Stories a tato pozice mu vydrží až do událostí videohry Grand Theft Auto III. Zde se však
Liberty City Free Radio přejmenovalo na Chatterbox FM, ale Lazlow v něm vykonává stále tu
stejnou funkci jako dříve. Grand Theft Auto III je nejstarší hrou, ve které se Lazlow objevil, ale
z hlediska děje je chronologicky až na páté pozici.
V Liberty City Lazlow zůstává i pro události hry Grand Theft Auto IV, ovšem tentokrát
je moderátorem místní stanice s názvem Integrity 2,0. Zde už je znát, že Lazlow přišel o veškerý
svůj dřívější šarm a z energického mladíka se stal někdo, kdo si zoufale snaží zachovat svou
mladickou image. Jeho show se skládá z pouličních interview, které většinou končí neúspěšně
až katastrofálně. Lidé se s ním často odmítají bavit a za léta jeho rozhlasové praxe si k němu
vyvinuli odpor. Tuto situaci navíc zhoršuje Lazlowovo ego, které je přes všechny jeho osobní
i kariérní neúspěchy větší než kdy dříve.
Prozatím posledním dílem (a to jak z příběhového, tak produkčního hlediska), ve kterém
se Lazlow Jones objevil, bylo Grand Theft Auto V. Grand Theft Auto V znamenalo pro tuto
postavu poměrně velký posun, jelikož se z radiových stanic přesunul i do hlavní příběhové linie
a získal tak i svůj vlastní character model. Lazlow se v příběhu vrátil zpátky do Los Santos, do
stanice West Coast Radio, tentokrát však svůj pořad pojmenoval Chattersphere. K jeho
nelibosti však svůj pořad musí sdílet s mladší moderátorkou Michelle Monx, která je
Lazlowovým naprostým charakterovým protikladem.
Do hlavní příběhové linie se však nedostává díky své rozhlasové kariéře, ale na základě
svého vystupování v talentovém pořadu nazvaném Fame or Shame. Zde pracuje jako moderátor
pořadu, který si bere inspiraci v různých show, jmenovitě Britain’s Got Talent. Do této soutěže
se přihlásí i Tracey De Santa, dcera Michaela, jednoho z hlavních protagonistů videohry. Ta se
do soutěže přihlásila se svým sexuálně sugestivním tanečním vystoupením, ke kterému se
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Lazlow rozhodne přidat. To však rozzuří Michaela, který natáčení přihlíží, a Lazlowa proto
napadne. Tomu se však podaří uprchnout a hráč jej musí pronásledovat po ulicích a vodních
kanálech města. V jednom z těchto kanálů se moderátorovi porouchá auto a Michael
s Trevorem jej proto snadno doženou. Poté ho přinutí svléknout si kalhoty a nahrají si ho na
telefon, když ve spodním prádle tancuje, čímž jej později mohou vydírat.
Lazlow se ve hře objeví ještě jednou, když Tracy v tetovacím salónu nabízí, že ji za
sexuální služby dostane až do finále soutěže. V tu chvíli na scénu přichází Michael, který
Lazlowovi z pomsty vytetuje penis na hrudník, vstřelí mu piercing do obočí, nosu a ucha a
ustřihne mu jeho culík. Michael nakonec Lazlowa donutí, aby Tracy i přesto pomohl v soutěži
dojít na vrchol, s čímž poražený moderátor neochotně souhlasí.
Povahově je Lazlow Jones nevyrovnaný člověk, který přehnaně lpí na svých dřívějších
úspěších a snaží se získat zpátky svou bývalou slávu. Snaží se neustále působit mladicky a „in“,
ale v tomto ohledu naprosto selhává. Přes pýchu na své dřívější úspěchy si je ale Lazlow velmi
nejistý sám sebou. Má perverzní sklony a často se vrací alkoholismu a užívání drog. Neumí se
chovat a správně vyhodnocovat situace, do kterých se dostává, a proto nevychází s ostatními
lidmi. Osciluje mezi agresivními útoky na slabší a zbabělými reakcemi na projevy síly
ostatních. Většina těchto vlastností vychází z jeho naprostého popírání faktu, že své dřívější
slávy už nikdy nedosáhne. Často se uchyluje k nenávidění sama sebe, nervozitě, aroganci a
zveličování vlastních úspěchů.
Lazlow: „Heleďte, jsem jenom Áčková celebrita, která se snaží bavit Ameriku,
chápete?“105
Lazlow je vysoký muž s dlouhými blond vlasy, jehož podoba vychází ze své skutečné
předlohy. V neposlední řadě je totiž ještě třeba dodat, že je Jeffrey Craword „Lazlow“ Jones
jedním ze scénáristů a producentů106 této herní série a ve vytvořených hrách své stejnojmenné
postavě propůjčuje i hlas. Skutečný Lazlow stojí za firmou Radio Lazlow, která se v minulosti
starala i o sestavování materiálů pro in-game rádia do Grand Theft Auto: Vice City a Grand
Theft Auto: San Andreas.
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Lazlow: „Hey, I’m just an A-list celebrity, trying to entertain America, okay?“ Citace zaznamenána autorem
práce 22. března 2019 z titulu Grand Theft Auto V, Rockstar Games (2013), [videogame]
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6.2.3.2. Beverly Felton

Obrázek 6 Beverly Felton

Grand Theft Auto V je vedle hlavního příběhu plné vedlejších úkolů a postav, které
nejsou o nic méně zajímavé. Mise, ve kterých hráč potkává výstřední NPC, kteří mu dávají
různé úkoly, se nazývají Strangers and Freaks. Jednou z těchto postav je i paparazzi fotograf
Beverly Felton, který Franklinovi postupně zadá šestici úkolů spojených s jeho fotografickou
profesí. Beverly je na rozdíl od Lazlowa postavou, která se objevila pouze v Grand Theft Auto
V a hráč ho má na konci jím zadaných misí možnost zabít.
Beverly je egocentrický paparazzi, který má podobně jako Lazlow přehnaný dojem své
důležitosti. Fotografování celebrit v kompromitujících situacích bere jako veřejnou službu a
něco, co společnost potřebuje. Stejně jako většina postav ze série Grand Theft Auto je i Beverly
přehnanou satirou na určitý typ člověka. V jeho případě je to narcistický paparazzi fotograf,
který svou posedlost celebritami a jejich soukromým životem vydává za vyšší poslání. Poprvé
je v příběhu představen v misi s názvem Paparazzi, když z úkrytu své popelnice vyfotí
Franklina, kterého si splete s černošským rapperem Clayem Jacksonem. Poté, co si uvědomí
svou chybu, zapojí Franklina pod příslibem finanční odměny do focení a natáčení celebrit
v nelichotivých situacích.
Franklin tak Beverlymu pomáhá při pořizování fotografií slavných při braní drog, při
sexu, řízení pod vlivem alkoholu a policejních honičkách nebo nákupu drog. Několik úkolů pak
musí Franklin splnit sám, jelikož se Beverly mezitím zabývá natáčením vlastní televizní reality
show, která se má věnovat jeho životu fotografa slavných a popisovat jej jako plnohodnotnou
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investigativní žurnalistiku. Když se k němu hráč v poslední Beverlyho misi přiblíží
s požadováním slíbené finanční odměny, tak ho fotograf jen arogantně odmítne s tím, že překáží
natáčení jeho show. Hráč má pak možnost odejít bez výplaty nebo fotografa zabít a vzít si
slíbené peníze silou.
Beverly je namyšlený paparazzi fotograf, který nemá absolutně žádnou úctu k soukromí
či životům ostatních. Jde mu pouze o vlastní slávu, kterou se snaží parazitovat na celebritách.
Ty obdivuje a zároveň jim jejich životy velmi závidí. Je tak absolutním ztělesněním cílové
skupiny jeho fotografií. V jeho snahách o získání co nejlepšího materiálu se nestydí žádat o
pomoc kohokoliv, ale po pořízení fotografií či videa je začíná ignorovat, nepřisoudí jim zásluhy
a ani jim neposkytne předem slíbenou finanční kompenzaci.
Beverly: „Víš, proč mě to štve? Protože si myslej, že jsou to bohové, chápeš? Ať si
naserou! Ať si naserou, naserou, naserou, naserou! Nejsou nijak speciální, ne, kdepak, nejsou
v ničem lepší než já! Nejsou v ničem… Sakra! No sakra! Proboha, to je Miranda! Mirando,
miluju tě! Pojď sem, to je zasraná Miranda Cowenová! Dělej, to je zkurvená hvězda!“107
Beverly Felton je průměrného vzrůstu, má hnědé vlasy a strniště z vousů. Na hlavě má
posazenou čepici, kterou nosí otočenou kšiltem dozadu. Tímto způsobem ji nosí kvůli
snadnějšímu ovládání jeho fotoaparátu, jelikož by mu kšilt mohl znemožňovat pohled do
hledáčku. Fotoaparát s velkým objektivem a přidaným bleskem nosí v ruce a nemá k němu
přidělaný popruh. Na krku má zavěšenou press kartu s jeho podobiznou a textem, který je však
nečitelný. Na vrchní části těla Beverly nosí šedé triko s logem, černou šusťákovou bundu
s barevnými pruhy a béžovou vestu. I vestu vývojáři pravděpodobně zvolili kvůli její
funkčnosti. Beverly v ní může mít uschované různé fotografické potřeby, ale ve hře do jejích
mnoha kapes nikdy nesáhne. Její využití pro fotografické účely je proto spekulativní. Na nohách
má krátké tmavé kalhoty, které jsou opět opatřeny různými kapsami, a obuté má modré tenisky.
6.2.4 Novinářská praxe
Vývojáři ze studia Rockstar jsou proslulí svým smyslem pro detail, který každou jejich
videohru pozvedá na vyšší úroveň. Tato snaha je vidět i v představování novinářských postav
v jejich prozatím poslední hře ze série Grand Theft Auto. Přestože zkoumané novinářské
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z titulu Grand Theft Auto V, Rockstar Games (2013), [videogame]
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postavy nejsou postavami hratelnými, jsou zde jejich pracovní postupy poměrně detailně
představeny.
Lazlow je bývalá celebrita, která se stále snaží zůstat mezi slavnými, a proto moderuje
rozhlasový pořad, ve kterém je nešťastný ze své spolumoderátorky a televizní talent show, která
je podle jeho vlastních slov pod jeho úroveň. Jelikož však o něj už téměř nikdo nemá zájem,
jsou tato spojení s médii posledním způsobem, jak se snaží zůstat relevantní.
Sláva je silnou motivací i pro Beverlyho, který se jí snaží dosáhnout. Při svém konání
však nebere sebemenší ohledy na ostatní a bez zaváhání narušuje soukromí a etické standarty,
které profese fotožurnalisty (za kterého se sám označuje) obsahuje. Svou profesi Beverly
neironicky označuje jako klíčovou službu veřejnosti a tvrdí, že ji zkrátka někdo musí dělat. Jeho
tvorba by se dala přirovnat k serveru TMZ či jiným bulvárním a paparazzi serverům, které
využívají video a fotomateriály celebrit v kompromitujících situacích.
Rozhlasová tvorba Lazlowa připomíná tvorbu Howarda Sterna108 a jeho nekompromisní
interview, v rámci kterých z respondentů získává informace, které by jinak nikdy nikomu
nesvěřili. Přestože tomuto druhu rozhovorů Lazlowovy interview formálně odpovídají,
prakticky dopadají diametrálně odlišně. Přes jeho téměř třicetileté zkušenosti v branži jej jeho
respondenti často mají za neschopného idiota, ze kterého si dělají legraci nebo jej jednoduše
ignorují.
Beverly má dokonalý přehled o tom, kde jaká celebrita bydlí, jak vypadá a co dělá, což
je naprostým opakem Lazlowa, který působí dojmem, že „zamrzl“ v osmdesátých letech
minulého století, kdy byl na vrcholu své slávy. Nemá žádný přehled, nerozumí moderním
frázím, a když se nějakou rozhodne použít, použije ji ve špatném kontextu, nebo zvolí nějakou
zastaralou. To je pro moderátora televizních a rozhlasových pořadů pro mladé publikum
nezbytné a nedostatečný přehled je jedním z důvodů, proč jej nikdo nebere vážně.
Vážně ale Beverly bere sám sebe a vlastní důležitost. Focením celebrit se sám sobě a
zbytku světa snaží dokázat, že něco znamená a o to samé se s razantně menším úspěchem snaží
i Lazlow.
I v profesní aktivitě má na oba dva vliv jejich neustálá touha po slávě. I když za sebe
Beverly nechává snímky a videa pořizovat jiné, tyto úspěchy si posléze přivlastňuje a vydává
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za své. Lazlow se naproti tomu snaží uzurpovat televizní i rozhlasový prostor ostatních pro
sebe. Proto se zúčastňuje tanečního vystoupení Tracy a proto většinu svých rozhovorů stáčí
k sobě. Oba jsou zároveň vesměs zápornými postavami příběhu a sekundárními antagonisty
hlavních hrdinů. Chovají se proto neprofesionálně a porušují většinu požadavků, které na ně
pravidla kvalitní žurnalistiky kladou.
6.2.5 Závěr
Přestože se obě novinářské postavy snaží působit jako naprosté špičky ve svém oboru,
opak je pravdou. Jejich hlavní motivací není zdravá zvídavost, snaha o udržování
demokratických principů či touha po pravdě, ale získání slávy a peněz. Nebojí se proto
překračovat pravidla dobrého vkusu či morálky a s rozdílným výsledkem jdou nekompromisně
za svými cíli.
Tituly ze série Grand Theft Auto jsou známé svým extrémně stereotypním
vyobrazováním některých postav, které tímto způsobem podrobují satiře. Tyto postavy se
stávají parodiemi určité skupiny lidí a stejně tomu je i u Beverlyho Feltona a Lazlowa Jonese.
Beverly je ambiciózním slídilem, který chce dosáhnout velkých věcí, ale postrádá jakoukoliv
disciplínu či profesní integritu. Pro získání slávy udělá naprosto cokoliv a namlouvá si, že i ty
nejodpornější činy, kterých se dopouští, jsou ve veřejném zájmu. Lazlow sice vnitřně ví, že je
jeho kariéra dávno za svým vrcholem, ale nepřipouští si to, dokud na něj někdo nevyvine tlak.
Oběma proto nejvíce záleží na jejich image, kterou se snaží jakýmkoliv způsobem
udržovat. Proto je pro Lazlowa taková potupa, když mu jeho obličej Michael znetvoří piercingy
a ustřihne mu jeho culík, a proto Beverly při natáčení svého pořadu předstírá, že s Franklinem
nemá nic společného. Své mediální profese proto oba berou jako „nutné zlo“, nezbytný
prostředek k dosažení (či znovuzískání) slávy.
Beverly pracuje sám jako paparazzi na volné noze, a ačkoliv je na svou profesi velmi
hrdý, nestydí se využívat cizí pomoci. Lazlow naproti tomu musí být neustále středem
pozornosti a je notoricky známý tím, že nevychází se svými kolegy, a to jak v rádiích, tak
v televizních pořadech. Oba jsou vesměs zápornými postavami, které neumí posoudit, co je
správné a co je nevhodné chování.
Přestože se Beverly vydává za profesionálního fotografa, dá se jeho skutečná praxe
přirovnat spíše k amatérským paparazzi. Je typickým pronásledovatelem celebrit, který se snaží
za každou cenu pořídit kompromitující snímky svých cílů. Přestože i jeho snímky často
odpovídají na zpravodajské otázky uvedené v předchozí studii, soustředí se především na kdo?
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a co?. Beverly absolutně rezignuje na etické standardy a práva na soukromí svých „cílů“ a
ignoruje jakékoliv postupy profesionální žurnalistiky. Často nedovoleně vniká na pozemky
celebrit, aby je zachytil při jejich soukromých aktivitách. Jeho častým postupem je i provokace
celebrit k nelegálnímu chování109, díky kterému získává ještě více kompromitujících snímků.
Beverly tedy celebrity nejen fotí, ale i natáčí, čímž jím pořízený materiál odpovídá tomu,
co se objevuje například na sítích TMZ110 či X17111.
Jelikož jde o vedlejší postavu, kterou hráč neovládá, není v této práci možné analyzovat
jím pořízený materiál. Hráč však Beverlyho v několika případech v pořizování obrazového
materiálu zastupuje a Beverly mu radí, jak správně video či fotografie pořizovat. Pokud
hledáček virtuálního fotoaparátu či kamery zamíří pryč od hlavního děje, Beverly ho pokárá a
řekne mu, kam by měl fotoaparát namířit. Když hráč v jiné misi zkazí fotografii, kterou má na
mobilní telefon poslat Beverlymu, přijde hráči od paparazziho zpráva, ať se o pořízení
fotografie pokusí znovu a ať je na ní tentokrát vše, co na ní být má.
Pořady Lazlowa Jonese spadají do kategorií publicistických a zábavných formátů.
Rozhodně se však nejedná o zpravodajské pořady. Jeho rozhovory mají velmi odlehčenou
tématiku a často se stočí k moderátorovi samotnému, než aby se týkaly jeho hostů. V tomto
ohledu jeho pořady připomínají například českou Show Jana Krause vysílanou na TV Prima,
ovšem samozřejmě uvedenou do extrémních a absurdních rovin. Jeho pořady jsou vždy
absolutně subjektivní, postrádají formální znaky zpravodajského zpracovávání informací, často
je v nich akcentován konflikt a střet názorů, jejich hlavním cílem je zábavnost, jsou nevyvážené
a často i nepřesné, což je způsobeno moderátorovým přístupem ke své práci. Obecně tak
postrádají téměř veškeré náležitosti112, které patří ke zpravodajským pořadům.
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6.3. Dead Rising
Datum vzniku: 8. říjen 2006
Studio: Capcom
Vydavatelství: Capcom
Novinářská postava: Frank West
Žánr: zombie survival bojovka
Mód: singleplayer
Obrázek 7 Dead Rising

6.3.1. Okolnosti vzniku a přijetí titulu

Třetí případová studie se týká videoherní série zombie survival her s názvem Dead
Rising, a to především prvního dílu z roku 2006. První díl vytvořilo původem japonské studio
Capcom, které však pozdější tituly ze série svěřilo své vancouverské odnoži. I tato videohra se
dočkala příznivých výsledků od profesionální kritiky i široké veřejnosti. Kritika podle serveru
Metacritic113 udělila prvnímu Dead Rising průměrně 85 %114 a uživatelské skóre je k dnešnímu
dni na 7,7 bodech115.
Profesionální kritici i hráči na videohře vyzdvihovali nejen její gameplay, ale i poměrně
specifický smysl pro humor, který byl v žánru hororových zombie her v té době velmi neotřelý,
a dodnes jej využívá minimální počet AAA videoherních titulů. Dead Rising totiž není
typickým hororem, ale spíše survival mlátičkou s povedeným příběhem, který celá řada
recenzentů oprávněně připodobňuje k hororové klasice George A Romera s názvem Úsvit
mrtvých116 z roku 1978. K tomu však více v následující kapitole.
Mezi výtkami ke hře byly občasné repetitivní úkoly, ve kterých měl hráč dovést jedno
NPC na předem vybrané místo či sehnat určitý předmět. Další výtky mířily i na systém ukládání
her. Ta totiž mohla být uložena jen na vybraných pozicích, které byly sporadicky rozmístěny
po herním světě. Oproti tomu existuje i názor, že byly tyto save pointy117 tímto způsobem
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umístěny záměrně, aby ve hráčích vyvolaly pocit jakési urgence a tísně. Tento názor podporují
i neúprosné časové limity, kterými jsou některé herní úkoly opatřeny.
Příběh se odehrává v rozlehlém obchodním středisku, což k žánru hororové mlátičky
přidává ještě sandboxový element. Hráč tedy musí plnit hlavní příběhové úkoly, aby se v něm
posunul dopředu, ale má k dispozici i několik vedlejších, které plnit nemusí. Získává z nich
však různé odměny a ty pak může při dalším hraní využívat.
Vývojářský tým se snažil překonat limity tehdejších technologií a v různých ohledech
se mu to povedlo. Nejzásadnějším příkladem jejich snahy je počet oživlých mrtvol, které se
mohou najednou objevit na obrazovce. Na obrazovce se v jediný moment mohlo objevit až 800
NPC zombies118, což bylo s ohledem na rok vzniku této videohry skutečným technologickým
úspěchem. Výpočetní sílou se konzole Xbox 360 neřadí mezi ty nejvýkonnější platformy a osm
set postav ovládaných umělou inteligencí je proto ve většině her této konzole nepřekonatelnou
překážkou.
V roce 2006 byl první Dead Rising vydán jako exkluzivita119 pro herní konzoli Xbox
360. Existují různé videoherní tituly, které vznikají jen pro vybrané konzole, s jejichž vlastníky
mají vývojářská studia smlouvy. Exkluzivity se jim říká proto, jelikož vlastníkům konkrétních
herních platforem poskytují unikátní zážitek, který na žádné jiné platformě nezažijí. Tyto tituly
jsou velmi často i hlavní motivací pro nákupy vybraných konzolí120. Stačí se podívat na loňské
úspěchy konzole PlayStation 4 díky titulům God of War, Spider-Man a dalším.
Často se však stává, že v momentě, kdy jim výše zmíněné smlouvy vyprší, vydají
vývojáři dříve exkluzivních titulů své hry i pro ostatní herní platformy. To je přesně případ i
prvního Dead Rising, kterého se v remasterované podobě dočkali i vlastníci systému Microsoft
Windows, PlayStation 4 a Xbox One v roce 2016. K tomuto „portu“121 došlo v rámci
desetiletého výročí původní hry122 a vydání starších dílů pro nové platformy předcházelo vydání
nového dílu hlavní série s názvem Dead Rising 4, který byl vydán v prosinci toho samého roku.
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Jak už bylo naznačeno výše, první díl série Dead Rising sklízel chválu od profesionální
kritiky i běžných uživatelů, což potvrzovaly i jeho prodeje. Hry se prodalo na 1,8 milionů
kopií123, a takový úspěch znamenal tvorbu dalších pokračování. Dohromady vzniklo 22 titulů
napříč platformami, jejichž prodeje k 31. prosinci 2018 dávají dohromady 13 milionů kopií124.
Největší podíl na těchto prodejích mají čtyři hry z hlavní série, tedy konkrétně Dead Rising
(2006), Dead Rising 2 (2010), Dead Rising 3 (2013) a Dead Rising 4 (2016).
Hlavní hrdinové se během série střídají. Prvním protagonistou Dead Rising je novinář a
fotograf na volné noze Frank West, který je zároveň postavou zkoumanou v této diplomové
práci. Frank West se do role ústředního hrdiny v hlavních dílech série vrátil ještě ve čtvrtém
díle série jako starší verze původní postavy. Ještě předtím se však jako protagonista objevil i v
titulu Dead Rising 2: Off the Record (2011), který byl však vedlejším dílem série, a jehož
události se do kánonu univerza Dead Rising nepočítají. Hra je totiž jen upravenou verzí
původního druhého dílu s několika přidanými úkoly a Frankem jako protagonistou. Ve druhém
plnohodnotném díle Franka nahradil motokrosový závodník a šampion Chuck Greene, kterého
ve třetím díle vystřídal mechanik Nick Ramos. Ve čtvrtém díle se vrátil Frank West, tentokrát
už jako vysokoškolský profesor investigativní žurnalistiky a k oznámení pátého dílu prozatím
nedošlo. Vzhledem k tomu, že bylo studio Capcom Vancouver v září roku 2018 zrušeno125, je
budoucnost dalších titulů ze série nejistá.
6.3.2. Příběh videohry
Příběh Dead Rising se odehrává ve fiktivním americkém městě Willamette v Coloradu.
Tam se protagonista příběhu Frank West vydává, aby zjistil, proč je toto město umístěné do
karantény zprostředkované Národní gardou Spojených států amerických. Okamžitě po svém
příletu najatou helikoptérou zjišťuje, že za uzavřením hranic města stojí propuknutí zombie
nákazy, která postihla většinu jeho obyvatelstva. S pilotem vrtulníku se Frank dohodne, že ho
na střeše obchodního centra, kde jej vysadí, během 72 hodin opět nabere. Právě tato 72
hodinová lhůta slouží jako odpočet, během kterého musí hráč splnit celý příběh hry, která při
nedodržení tohoto časového rozmezí skončí neúspěchem. Čas videohry ale utíká rychleji než
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ten skutečný. Konkrétně se jedna skutečná vteřina rovná 12 vteřinám herního času, což
znamená, že onen původní limit 72 hodin odpovídá šesti hodinám reálného času.
Hned první záběr Franka ukazuje s fotoaparátem v ruce, jak sedí v helikoptéře. Právě jeho
fotoaparát je hlavním prostředkem jeho obživy a jen díky němu je schopen prodávat své
fotografie a články, o tom však více v následující podkapitole. Po skončení první cutscény má
hráč poprvé kontrolu nad Frankem, avšak ještě nejde o plnohodnotný gameplay, který je ve
zbytku hry. Místo toho hráč ovládá jen hledáček Frankova fotoaparátu při letu helikoptérou a
snaží se vyfotit různé útoky oživlých mrtvol126 směřované na člověka na střeše auta, školní
autobus, čerpací stanici a ženu na střeše budovy.
Poté, co se Frank dostane do vnitřku obchodního centra, zahlédne skupinku přeživších,
kteří podlehnou útoku hordě krvelačných zombies. Spolu se dvěma agenty Ministerstva vnitřní
bezpečnosti a údržbářem se Frank ukryje v místnosti ostrahy obchodního centra, odkud se
vydává větrací šachtou pokračovat ve svém vyšetřování. Tato místnost slouží během hry jako
save point, kde může hráč ukládat svůj postup ve hře a kam odvádí zachráněné přeživší.
Agenti Franka pověří přivedením jistého doktora Barnabyho do bezpečí místnosti
ostrahy výměnou za informace o tom, co přesně se ve Willamette děje. Frank postupně zjišťuje,
že za nákazou stojí právě Barnaby, který v latinskoamerickém městě Santa Cabeza prováděl
přísně tajné vědecké experimenty. Namísto toho, aby vytvořil nevyčerpatelný zdroj potravin,
však vynalezl smrtící virus, který dělá z lidí oživlé mrtvoly a který přenášejí vosy. V Santa
Cabeza propukla náhlá zombie epidemie, kterou přežili jen dr. Barnaby a dva další obyvatelé
městečka. Santa Cabeza byla později vypálena americkými speciálními jednotkami, čímž byly
veškeré šance na nalezení přeživších zničeny.
To dohnalo Carlita Keyese (jednoho ze dvou zbývajících přeživších) k šílenství, a proto
ve Willamette vypustil zachráněné infikované vosy, aby se tak pomstil americké vládě, která
po zombie epidemii v jeho rodném městě zametla stopy. Poslední přeživší incidentu Santa
Cabeze je Carlitova sestra Isabella, která se s Frankem a agenty Ministerstva vnitřní bezpečnosti
spojí, aby zabránila dalšímu teroristickému plánu svého bratra. Carlito totiž chce odpálit nálože
skryté v tunelech pod obchodním centrem a vypustit tak další infikované vosy, které od doby
katastrofy v Santa Cabeza vyšlechtil. Frank nakonec Carlita přemůže a jeho plány překazí.
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V tomto momentu hry však Frank stále netuší, že jde o útoky zombie a stále předpokládá, že jde o civilní
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Dead Rising má však hned šest různých konců, které závisí na různých hlavních a
vedlejších úkolech, které hráč během onoho 72 hodinového limitu splnil či nesplnil. Podle toho
kanonického, ze kterého vycházejí i další hry série, se pilot Frankovy helikoptéry při svém
příletu stane obětí jedné ze zombies a se svým vrtulníkem havaruje do stěny obchodního centra.
Frank a Isabela proto musejí uniknout z města skrze tunely, jelikož se Willamete kvůli nákaze
také stane terčem speciálních jednotek, které město pro ochranu zbytku světa vypálí. Na konci
tunelu však objeví armádu, která se je pokusí odstranit jako svědky celé události. Páru se však
vojáky podaří přemoci a pokusí se tak uniknout v ukradeném armádním džípu. Několik
okamžiků na to však zjistí, že je pronásleduje tank, který řídí Brock Mason. Ten stál i za zkázou
latinskoamerického města Santa Cabeza a pokusí se Franka a Isabellu ještě jednou zabít. V tu
chvíli však zafunguje automatický zaměřovací systém tanku, který Masona rozptýlí na
dostatečně dlouhou dobu, aby se k němu mohl Frank přiblížit a porazit ho v pěstním souboji.
Jak už bylo uvedeno výše, videohra Dead Rising je často připodobňována k hororovým
filmům George A. Romera, a to především k jeho nejznámějšímu filmu, kterým je Úsvit
mrtvých. I zde se skupinka přeživších ukrývá v obchodním centru před nemrtvými a i zde jsou
větším nebezpečím vyšinutí jedinci než oživlé mrtvoly. I v Dead Rising funguje alegorie na
konzumní společnost127 a satira propojená s faktem, že se v dobách všech krizí někteří lidé
stávají těmi nejhoršími verzemi svého já.
Se zombies se hráč v roli Franka může poměrně snadno vypořádávat, jelikož na svou
obranu může použít téměř jakýkoliv předmět od střelných zbraní a baseballových pálek, přes
trámy, cedule, šperky a hrábě až po zahradní sekačku, nákupní vozík nebo mraženou rybu.
V prostředí obchodního centra má hráč k dispozici celou řadu předmětů, které může proti
zombies využít a vzájemně kombinovat. Proti lidským protivníkům však musí být hráč
vynalézavější, jelikož vydrží mnohem více než oživlé mrtvoly, jsou rychlejší a také mohou
způsobit mnohem větší poškození.
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6.3.3. Novinářská postava

Obrázek 8 Frank West

Protagonistou Dead Rising je investigativní fotožurnalista na volné noze Frank West.
Frank pracuje jako freelancer pro toho, kdo mu nejlépe zaplatí. Peníze však pro něj nejsou tou
největší motivací. Tou je totiž honba za dobrodružství a nebezpečím, které jím pokrývané
události mají. Frank vyhledává vzrušení ve vyšetřovaných událostech a díky svým zdrojům a
tomu, že není svazován redakčními principy, může být u největších katastrof většinou mnohem
dříve než jeho konkurence i ze strany mainstreamových médií. To lze poznat z jeho chování
napříč hrou, včetně samotného začátku Dead Rising, kdy se do města postiženého biologickou
katastrofou dostává jako jediný novinář.
Kvůli těmto skutečnostem se Frank vyhýbá většině etických otázek spojených s jeho
fotografickou praxí. Přestože je v podstatě kladným hrdinou se správnou morálkou, pořízení
skvělého snímku je pro něj často důležitější než pomoc lidem v nouzi. Jeho první prioritou je
proto jeho práce a je pro ni ochoten dostávat se do nebezpečných situací. Své bezpečí po získání
kýženého materiálu obětuje i pro zdraví obyvatel Willamette, jelikož se je všechny snaží dostat
do útočiště místnosti ochranky.
Frank je na svou práci podle jeho dialogů ve hře velmi pyšný, jelikož se ostatním
postavám hry nejčastěji představuje jako „Frank West, fotožurnalista“. Stejně tak je spokojený
se svou pozicí freelancera, protože preferuje samostatnou práci, kde není nikým zatěžován a
zdržován.
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Frank: „Fotil jsem i války, abys věděla.“128
Od začátku hry je Frank oblečen do bílé košile s černou bundou, zelených kalhot a
vysokých hnědých bot. Každá část jeho oblečení však může být po jeho prvním příchodu do
obchodního centra s názvem Willamette Parkview Mall hráčem změněna na předem určených
místech, jako jsou obchody s oblečením a šatní skříně. Frank proto může nosit různé obleky,
sportovní trika, čepice, klobouky, sluneční brýle, ale i šaty nebo obličejové masky a mnoho
dalšího. Hra ale postrádá character creator, a tak je jeho základní fyzický vzhled předurčen
všem hráčům stejně. Co se však nemění za žádných okolností, je fotoaparát, který hrdina při
jakémkoliv pohybu kromě útoku vždy drží v ruce. V momentě útoku či držení většího předmětu
se mu fotoaparát přemístí na hruď bez viditelného pásu.
Frank je krátkovlasý podsaditý muž průměrného vzrůstu s vysokým čelem a krátkými
vlasy. Přestože hra neobsahuje žádný interface pro měření výdrže, Frank se po několika
provedených akcích129 zadýchá a nemůže se na několik okamžiků hýbat. Stejně tak hra postrádá
tlačítko pro sprint, a tak se Frank může pohybovat jen pomalou chůzí a obyčejným během.
Postrádá proto schopnost neustálého sprintu, která je typická pro celou řadu videoherních
protagonistů. K této volbě se tvůrci Dead Rising rozhodli s největší pravděpodobností záměrně,
aby ještě podtrhli survival aspekt hry. Hráčova postava totiž není nezranitelným superhrdinou,
který může sprintovat mezi hordami nemrtvých, ale musí si pečlivě naplánovat cestu mezi nimi
a vybrat si, na koho je bezpečné zaútočit, a kde hrozí, že hráč podlehne přesile zombies. Tuto
„úzkost“ ještě akcentuje fakt, že veškeré zbraně mají určitou životnost, po jejímž vyčerpání se
nenávratně zničí. V kombinaci s omezeným inventářem tak hráč musí před každým přesunem
přemýšlet o tom, jaké předměty si s sebou vezme, a které se mu hodit nebudou.
Jeho osobnost pohání touha po kvalitních fotografiích a převratných a exkluzivních
článcích, které se mu daří získávat jako prvnímu. Osobností je cynický a sarkastický, ale
zároveň i pragmatický. Přesto je však kladným hrdinou v každém ohledu tohoto slova. Snaží se
bránit nevinné a trestat takzvané „psychopaty“, jak je hra nazývá, kteří tuto katastrofální situaci
propuknuté epidemie ještě zhoršují svými útoky na nevinné. Je proto typickým tvrďákem
s dobrým srdcem.
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59

Frank se po skončení událostí prvního dílu objevuje i v DLC druhého dílu včetně jeho
předělávky s názvem Dead Rising 2: Off The Record a v několika spin-offových hrách, ale
k viditelné změně jeho osobnosti dojde až v rámci Dead Rising 4. Události této hry se
odehrávají šestnáct let po katastrofě ve Willamette a Frank tou dobou učí investigativní
žurnalistiku a fotografii na vysoké škole. Opět se však dostane do epicentra zombie nákazy, ale
ani jako dvaapadesátiletý učitel nevyšel z formy a stále se mu daří nacházet originální způsoby
jak nemrtvé nadobro zabíjet. Ve svých 52 letech je Frank ještě více jízlivý a sarkastický, ale
zároveň je více cítit i jeho netrpělivost.
6.3.4 Novinářská praxe
Z hlediska skutečné novinářské praxe nelze Franka zařadit do žádného redakčního
prostředí, jelikož pracuje jako freelancer – novinář na volné noze. Nespolupracuje proto
s jedním médiem, ale své fotografie a články prodává nejlépe platícím zájemcům. Ve hře není
vysvětleno, jak přesně jim svůj materiál nabízí, jelikož na rozdíl například od Beyond Good &
Evil není Frankova novinářská praxe hlavním předmětem videohry Dead Rising.
Pokud ale nejde jen o Frankovo chvástání, dá se ze hry usoudit, že má za sebou velmi
bohatou žurnalistickou kariéru a katastrofa ve Willamette tak pro něj není první velkou událostí,
kterou pokrýval. Během jedné z cutscén ze začátku hry se Frank agentce Ministerstva vnitřní
obrany svěří, že byl v minulosti i válečným reportérem v ozbrojených konfliktech. O své
profesionalitě je přesvědčen i v momentě, kdy v obchodním centru potká dalšího fotografa
Kenta, ze kterého se později stane jeden z nepřátelských psychopatů. Kent je do jisté míry
nepřátelský už od jejich prvního setkání, kdy mu Frank zkazí jeden ze záběrů. Frank s omluvou
dodá, že je také profesionálním fotografem, což mu dokáže vyfocením dvou Kentem
požadovaných snímků.
V momentě začátku videohry však Frankova kariéra začíná stagnovat, a proto je
nadšený, když se dozví o probíhající krizi v coloradském městečku. Bere ji jako šanci dostat se
zpátky na vrchol a dokázat si, že je stále prvotřídním fotožurnalistou. K samotnému focení
dochází v rámci gameplaye i mimo něj. Frank může v rámci gameplaye vyfotit 30 snímků, což
je ve hře odůvodněno výdrží baterie, kterou si hrdina videohry může vyměnit ve třech
specializovaných obchodech s foto technikou130 ve willamettském obchodním centru.
Fotografie, které Frank pořídí v příběhových cutscénách, však baterii jeho fotoaparátu
nevypotřebovávají.

130

Cam’s Camera, Pearly White’s Photo a Philo’s Photos.
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Jednotlivé fotografie jsou oceňovány takzvanými „Prestige Points“ (zkráceně
označované jako PP), díky kterým může hráčova postava odemykat nové schopnosti a útoky,
větší sílu, více zdraví, rychlejší běh a větší inventář. Tyto body hráč získává i za zabíjení
nepřátel, a tak by se daly přirovnávat k běžným zkušenostním bodům131, které hráči získávají
v jiných hrách především ze žánru RPG. Čím více PP každá pořízená fotografie má, tím lépe
pro hráče. Počet získaných PP se odvíjí od počtu NPC zachycených na fotografii, ať už jde o
nemrtvé či živé postavy, podle kompozice (rozložení fotografie a přiblížení132) a podle situace,
kterou se hráč snaží zachytit. Za situaci jsou bonusové body, jelikož každá fotografie, kterou
hráč pořídí, nemusí být hrou klasifikována jako jeden z pěti okruhů, které Dead Rising oceňuje.

Obrázek 9 Taking photos

Těmito tematickými okruhy jsou:
1) Brutalita: momenty největšího násilí ve hře, které může pocházet od zombie, či
živých NPC, a to jak spřátelených, tak nepřátelských. Pro zachycení brutálních
fotografií musí hráč mít opravdu pohotové reakce, jelikož tyto momenty většinou
trvají nejkratší dobu. Může jít o moment krátké útočné animace, požírání obětí
krvelačnými zombies, exploze či výstřely ze střelných zbraní. Interface herního
fotoaparátu tyto momenty označuje červeným kolečkem.
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Ve videohrách nejčastěji označovaných jako experience points či exp.
Maximální přiblížení ve hře vždy přináší největší bodové bonusy.
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2) Drama: fotografie, které hráči dávají největší bodové bonusy a týkají se zvláštních
skriptovaných133 akcí, které provádějí především lidští NPC. Může jít o fotografie
členů místního kultu, o emotivní setkání dvou přátel či jiné dramatické události.
Tento žánr je ve hře označován oranžovou barvou.
3) Horor: nejběžnější druh „žánrové fotografie“, kterou může hráč v Dead Rising
pořídit. Jde o fotografie velkého počtu oživlých mrtvol, které se pohybují, ale
v moment pořízení snímku na nikoho neútočí. Hráčův fotoaparát takové situace
označuje modrou barvou.
4) Komedie: kategorie označovaná jako „outtakes“ by se nejvíce dala přirovnat ke
grotesce. Zelený bonus hráč získá nejčastěji za fotografie různých pádů či
škobrtnutí.
5) Erotika: poslední druh fotografie, za které Frank získává bodový bonus, je erotika.
Té hráč docílí vyfotografováním spoře oděných ženských NPC nezávisle na tom,
zda jde o živé či nemrtvé postavy. Erotický bonus je ve fotoaparátu označován
růžovým kruhem.
Přestože je Frank novinářem na volné noze, jak už bylo ostatně několikrát zmíněno,
vývojáři se rozhodli dát hře zpravodajský vizuál amerických televizních stanic. Důležité
informace a tutoriály hráč získává skrze malou modrou lištu ve spodní části obrazovky.
Informace po této liště putují zprava doleva, což velmi připomíná vizuální zpracování
zpravodajských pořadů. Grafiku amerických zpravodajských pořadů využívá i herní menu,
které má na svém pozadí modrou siluetu světových kontinentů na obdélníkové mřížce.
6.3.5 Závěr
Přestože z hlediska videoher spadá Dead Rising do žánru survival bojovek, tématicky
spadá do žánru černých komedií134. Videohra proto využívá různá hororová klišé populární
zombie tvorby, a to nejen videoherní, ale i filmové. Kromě již několikrát zmiňované tvorby
George A. Romera se dá hra studia Capcom srovnávat i se snímkem Soumrak mrtvých režiséra
Edgara Wrighta či série Lesní duch Sama Raimiho. Stejně jako tyto snímky totiž i Dead Rising
využívá hororová klišé, která navzdory diváckým očekáváním podrývá.
Postavě Ashe Williamse ze série zombie filmů Lesní duch, kterou ztvárnil americký
herec Bruce Campbell, je Frank West v mnoha ohledech podobný i charakterově. Je to bystrý

133
134

Předpřipravené akce, jejichž animace ve hře začínají v konkrétní předurčený moment.
PERRON. Horror video games: Essays on the fusion of fear and play (2009), s. 228 – 230
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a cynický muž se sklonem k násilí a smyslem pro spravedlnost. Přes zdánlivě bezvýchodnou
situaci se snaží zachránit co nejvíce přeživších, a i když není typickým kladným hrdinou, je
nepochybně tradičním drsňákem se smyslem pro spravedlnost a morálku.
V žurnalistickém ohledu je Frank novinářem na volné noze, který jako hlavní zdroj své
obživy využívá svůj digitální fotoaparát, který je podle rozložení jeho tlačítek a obrazovky
zřejmě vymodelován na základě Nikonu D100. Prodej tohoto fotoaparátu byl spuštěn čtyři roky
před premiérou hry, což by jeho využití vzhledem k náročnému vývoji videoher časově zhruba
odpovídalo. Své profese si velmi váží a je na ni pyšný. Přestože není tím nejlepším fotografem,
své nedostatky vyvažuje poctivou investigativní prací, kvůli které se nebojí dát všanc i svůj
život. Pro dobrý příběh je ochotný vrhat se vstříc nebezpečí, a to jak v ozbrojených konfliktech,
tak v záhadných biologických katastrofách.
Frank: „Jmenuju se Frank. Frank West. To jméno si zapamatuj, protože ho za tři dny bude znát
celej svět, až tohle zveřejním!“135
I fotografie, které hráč pořídí v roli Franka Westa, musejí odpovídat základním
zpravodajským otázkám kdo? co? jak?136, jež jsou v souladu s těmi, které si zpravodajství
pokládá vždy. Pokud na hráčem pořízených záběrech odpovědi na tyto otázky nejsou, získává
hráč mnohem méně PP než v opačné situaci.
Frank, a potažmo hráč, proto musí umět správně předvídat průběh různých situací, aby
mohl snímky pořizovat v ten nejvhodnější moment a získal tak co nejvyšší bodové ohodnocení.
V případě Beyond Good & Evil tento moment označovaly zelené kroužky, které hráči
napovídaly, kdy má spoušť zmáčknout, ale v případě Dead Rising funguje ohodnocování
snímků jiným způsobem. Různobarevné kroužky za fotografie z výše zmíněných žánrů hráč
vidí až po pořízení fotografie. Právě proto se sám musí stát dobrým fotografem, který vytuší,
jak by mohly události dále probíhat.
Kromě toho musí hráč opět focené objekty umisťovat do správné kompozice. I zde je
však tento proces náročnější než v Beyond Good & Evil. Zde je hodnocen každý element, který
se na fotografii objeví, a hráč se proto nemůže soustředit jen na hlavní motiv, ale musí brát
v potaz i pozadí každé fotografie. Největší důraz je kladen na objekt, který je nejblíže hledáčku.

135

Frank: „It's Frank. Frank West. Remember that name 'cause the whole world's gonna know it in three days
when I get the scoop." Citace zaznamenána autorem práce 14. března 2019 z titulu Dead Rising, Capcom (2006),
[videogame]
136
LÁBOVÁ in OSVALDOVÁ a kolektiv, Zpravodajství v médiích (2011), s. 90
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Když jej hráč navíc zachytí při vykonávání nějaké speciální akce a v dostatečném přiblížení137,
získává nejvyšší bodové bonusy. Pokud se mu jej ale podaří zachytit například na pozadí
zombie hordy či dalších fotograficky zajímavých objektů, je onen bodový bonus ještě vyšší.
Frankovy fotografie nejsou doplněny textem, jelikož funguje jako fotograf na volné
noze, který své snímky prodává platícím zájemcům. Ve srovnání s Jade z první zkoumané
videohry připomíná Frankova praxe spíše agenturní fotografii. Tématy některé z jeho
fotografií138 odpovídají bulvárním fotografiím, ale ty které se označují jako drama či horor
odpovídají spíše zpravodajským hodnotám. Frankův fotožurnalistický záběr je proto velmi
široký, s čímž se pojí i jeho pozice freelancera.

137

Fotografický režim Dead Rising dává nejvyšší bodové bonusy za kompozici fotografiím, na kterých je hlavní
objekt maximálně přiblížený.
138
Především ty, které herní interface označuje jako brutalita, komedie či erotika.
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6.4. Batman: Arkham Knight
Datum vzniku: 23. červen 2015
Studio: Rocksteady Studios
Vydavatelství: Warner Bros. Interactive Entertainment
Novinářské postavy: Jack Ryder, Vicki Vale
Žánr: akční bojovka
Mód: singleplayer
6.4.1. Okolnosti vzniku a přijetí titulu

Obrázek 10 Batman: Arkham Knight

Batman: Arkham Knight je v pořadí již čtvrtým herním zpracováním příběhů o
Batmanovi, které studio Rocksteady vytvořilo, a to jak z hlediska tvorby, tak časové
posloupnosti událostí ve hře. Herní chronologická posloupnost je třeba zmínit, jelikož
předposlední díl série z roku 2013 s názvem Batman: Arkham Origins se odehrává ještě před
událostmi prvního vydaného dílu s názvem Batman: Arkham Asylum z roku 2009. Příběhově
lze proto hry seřadit následovně:
1) Batman: Arkham Origins (2013)
2) Batman: Arkham Asylum (2009)
3) Batman: Arkham City (2011)
4) Batman: Arkham Knight (2015)
Čtvrtý díl je zároveň i posledním prozatím vydaným dílem z hlavní série. Mimo výše
zmíněné tituly vnikly ještě čtyři hry pro mobilní zařízení a v roce 2016 videohra s názvem
Batman: Arkham VR pro virtuální realitu. Tyto hry se však do hlavní série kanonicky nepočítají,
a proto na ně nebude brán zřetel ani v této práci.
Studio Rocksteady se specializuje na hry ze světa komiksového Batmana od studia DC,
ale za prequelovým dílem stála přímá odnož studia Warner Bros. Interactive Entertainment –
studio WB Games Montréal. Zbylé hry jsou však kompletně prací Rocksteady, a to včetně
čtvrtého dílu s názvem Arkham Knight, který je zároveň předmětem této studia a potažmo
diplomové práce.
Jeho přijetí však bylo alespoň u hráčů na PC nejhorší ze všech předešlých titulů
Rocksteady, a to i přesto, že jde o nesporně nejambicióznější díl série. Bohužel je v jeho
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počítačovém zpracování velmi zřetelný fakt, že byla hra původně vytvářena speciálně
s ohledem na konzolové systémy a hraní na počítačích nebylo pro vývojáře tohoto studia
prioritou. V momentě vydání hry se dal Batman: Arkham Knight přirovnat k odbytému portu,
kterému nebyl věnován dostatek péče, a mnoho recenzentů tak učinilo139. Situace s PC verzí
byla tak špatná, že ji studio Rocksteady raději stáhlo z distribuční služby Steam140 a hráčům,
kteří si hru už zakoupili, vracelo utracené peníze.
Hra byla od začátku plná různých poměrně snadno odstranitelných chyb, obnovovací
frekvence byla uzamčená na 30 snímků za sekundu, některým hráčům hra neustále „padala“141
a v jiných případech docházelo k nepříjemnému zasekávání a lagu142. Hráči měli problémy
s výkonem a zdánlivě nezáleželo na sestavě jejich PC, i ty nejvýkonnější stroje si se špatně
optimalizovanou hrou nedokázaly poradit.
Situace nedůstojné počítačové verze velmi očekávané hry byla vyřešena až po několika
měsících, kdy byla hra opatřena několika různými patchy, které hru udělaly alespoň hratelnou.
Škoda však už byla napáchána. Právě z toho důvodu má PC verze hry na serveru Metacritic143
hodnocení 70 %144 od kritiků a pouhé 3 body z deseti145 od běžných hráčů. Čtyřměsíční čekání
na plnohodnotnou verzi zkrátka reputaci posledního dílu Batmanovské ságy studia Rocksteady
nenávratně poškodilo. Verze pro PlayStation 4146 získala pro srovnání 87 % od kritiků147 a 7,8
bodů od hráčů148.
Kromě mnoha technických problémů však hře nebylo téměř co vytýkat. Kritika i široká
veřejnost se shodovaly na velmi propracovaném příběhu, který důstojně ukončuje dějové linky
předchozích her v sérii149, i na vylepšeném grafickém zpracování. Chválu získával i zvuk a
samotná hratelnost, která se skládala z mnoha různých aspektů, jako je boj na blízko, plížení,
139

KUCHERA. Batman: Arkham Knight on PC is a train wreck at launch. [online]. 2015. Polygon. [cit. 201904-23]. Dostupné z: https://www.polygon.com/2015/6/23/8831325/batman-arkham-knight-pc-issues
140
HALL. Sales of Batman: Arkham Knight's PC version suspended on Steam. [online]. 2015. Polygon. [cit.
2019-04-23]. Dostupné z: https://www.polygon.com/2015/6/24/8842447/sales-of-batman-arkham-knight-pcversion-to-be-suspended
141
Padání hry je moment, kdy hra z nějakého důvodu ukončí svůj proces a hráč ji tak musí zapínat znovu. Tím je
nejen narušován gameplay, ale hráči tím často přicházejí o neuložený postup.
142
Zpožďování hry.
143
BATMAN: ARKHAM KNIGHT. [online]. 2019. Metacritic. [cit. 2019-04-23]. Dostupné z:
https://www.metacritic.com/game/pc/batman-arkham-knight
144
Hodnocení založené na 14 odborných recenzích.
145
Hodnocení založené na 2084 uživatelských recenzích.
146
BATMAN: ARKHAM KNIGHT. [online]. 2019. Metacritic. [cit. 2019-04-23]. Dostupné z:
https://www.metacritic.com/game/pc/batman-arkham-knight
147
Hodnocení založené na 89 odborných recenzích.
148
Hodnocení založené na 3256 uživatelských recenzích.
149
STAPLETON. BATMAN: ARKHAM KNIGHT REVIEW. [online]. 2015. IGN. [cit. 2019-04-23]. Dostupné
z: https://www.ign.com/articles/2015/06/19/batman-arkham-knight-review
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létání, řízení, řešení hádanek a zločinů, možnosti hraní za jiné superhrdiny a využívání mnoha
speciálních nástrojů, které má Batman k dispozici. Čtyřletý vývoj150 byl na hře zkrátka velmi
dobře znát napříč všemi platformami s výjimkou PC.
Série Batman: Arkham obecně proslula svým inovátorským přístupem k soubojovému
systému a velmi pečlivým studováním zdrojového materiálu. Příběhy studia Rocksteady totiž
vycházejí z komiksových sešitů studia DC a jejich postav. Některé příběhové linky s několika
málo změnami adaptují z komiksů, ale některé si na základě znalosti prostředí a postav DC
univerza vytvářejí sami. Série je známá i svým špičkovým dabingem, jelikož se hlavních postav
her ujali dabéři, kteří jim propůjčovali hlas i v animovaném seriálu s názvem Batman
z devadesátých let minulého století. Kevin Conroy se tak kupříkladu ujímá titulní postavy
netopýřího superhrdiny a Jokerův hlas obstarává Mark Hamill.
Stejně jako v případě předchozích her série je i Batman: Arkham Knight akční bojovou
hrou s propracovanou stealth mechanikou151 a mnoha technologickými vymoženostmi, kterými
tento superhrdina vyniká. Kromě tradičního vybavení, jako je hák pro vertikální pohyb,
batarangů152 či explozivního gelu má hráč poprvé k dispozici i Batmobil, který může sám
ovládat. Toto ikonické vozidlo se objevilo i v dřívějších dílech, vždy v nich bylo pouze
v cutscénách mimo gameplay.
Hráč hrdinu ovládá z perspektivy třetí osoby, ale hra se v momentech vyšetřování či
hledání stop přepíná do 1st person módu. Bojový systém z první hry se stal vzorem pro celou
řadu herních titulů moderní doby153, avšak jeho nejlepší verze patří stále poslednímu titulu
z Arkham série. Klíčem pro porážení nepřátel jsou co nejdelší komba, protože s vyšším
kombem roste i poškození, které hráč svým nepřátelům uštědřuje. Vyšší combo multiplier154
navíc odemyká speciální útoky, které dokáží odstranit hned několik nepřátel najednou.
Soubojový systém je přitom ale velmi snadný a v praxi vyžaduje jen dvě tlačítka – jedno na
útok a jedno na obranu.

150

TAKAHASHI. Why we had to wait four years for Batman: Arkham Knight. [online]. 2015. VentureBeat. [cit.
2019-04-23]. Dostupné z: https://venturebeat.com/2015/05/28/why-we-had-too-wait-four-years-for-batmanarkham-knight-interview/
151
Herní stealth je systém plížení, ve kterém se snažíte skrývat před nepřáteli, kterým se můžete vyhnout, nebo
je jednoho po druhém bez povšimnutí odstranit.
152
Vrhací zbraně ve tvaru Batmanova loga, které fungují na principu bumerangů.
153
Sleeping Dogs (2012), Shadow of Mordor (2014) nebo Spider-Man (2018).
154
Koeficient, který při nepřerušených útocích násobí hráčem udělované poškození.
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6.4.2. Příběh videohry
Příběh se tentokrát neodehrává v Arhamském ústavu pro duševně choré, ani
v přidruženém Arkham City, ale tentokrát se hráč ocitá ve skutečném domově netopýřího
superhrdiny – v Gothamu. Toto ikonické komiksové město je však na Halloween podrobeno
útoku Scarecrowa (jednoho z Batmanových úhlavních nepřátel), a tak musejí být jeho obyvatelé
okamžitě evakuováni do bezpečí. Scarecrow totiž vyhrožuje městu, že do jeho ovzduší vypustí
nebezpečný toxin, který z lidí dělá nebezpečná individua zbavená rozumu, která útočí na vše,
co se hýbe. V Gothamu tak zůstávají jen zločinci a hrdinové, kteří se s nimi plánují vypořádat.
Nejde však jen o komiksové superhrdiny, ale i o zástupce z řad policie či jiné odvážné osoby,
kteří se Scarecrowovou hrozbou nenechávají zastrašit.
Batman s pomocí své spolubojovnice proti zločinu Barbary Gordon zjistí, že je
padouchův nebezpečný toxin ukrytý v místní chemičce. Když se však továrnu rozhodne
prošetřit, zkříží mu cestu soukromá armáda vedená tajemným mužem, který si nechává říkat
Arkham Knight. Batmanovi se ozbrojené síly podaří porazit a vydá se tak zneškodnit
Scarecrowa a jeho nebezpečný plyn. Přestože se dokáže zmenšit rádius výbuchu z celého města
na okolí chemičky, sám výbuchu unikne jen o vlásek a jen díky pomoci Jokera. Ten v minulém
díle s názvem Batman: Arkham City sice zemřel, ale před svou smrtí ještě stihl Batmana nakazit
svou krví a ten postupně začíná ztrácet smysl pro realitu a začíná Jokera vidět a slyšet téměř na
každém kroku.
Batman musí i nadále bojovat proti Scarecrowovi, kterému se podařilo dávku toxinu
zachránit a plánuje jej vypustit do celého Gothamu pomocí speciálního obrněného tanku.
Scarecrow a Arkham Knight však nejsou jedinými padouchy hry. Batman se musí vypořádat
s patnácti dalšími padouchy, z nichž někteří jsou jen součástí vedlejších úkolů. Pokud však chce
hráč získat pravý kanonický konec hry, musí splnit veškeré vedlejší úkoly a dosáhnout tak
stoprocentního výsledku. To znamená, že hráč musí porazit všechny nepřátele a odhalit veškerá
tajemství, která jsou po virtuálním Gothamu rozmístěná v různých místech. To opravdu není
snadný úkol, jelikož jen pro poražení Riddlera hráč potřebuje vyřešit 243 dobrovolných
„výzev“, mezi kterými jsou například i závody v Batmobilu.
Příběh se odehrává rok po událostech Arkham City a prozatím (a zřejmě definitivně)
uzavírá příběhovou linii vytvořenou studiem Rocksteady. Batman totiž podle kanonického
konce všechny své protivníky nakonec porazí, ale jeho identita je prozrazena. Rozhodne se
proto aktivovat takzvaný „Knightfall protocol“, kvůli kterému společně se svým sluhou a
pomocníkem Alfredem zdánlivě přijde o život. V epilogu hry, který se odehrává v blíže
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nespecifikovanou dobu po událostech hlavního příběhu Batman: Arkham Knight, se však objeví
tajemná silueta připomínající Batmana. Není však jisté, jestli se pod novou děsivější maskou
skrývá opět Bruce Wayne, nebo jestli se novým strážcem Gothamu stal někdo jiný.
6.4.3. Novinářské postavy
Obdobně jako jiné videoherní tituly tohoto žánru obsahuje i Batman: Arkham Knight
kromě hlavní příběhové linie i několik vedlejších úkolů, které se k hlavnímu ději vztahují.
Podobně jako v případě videohry Grand Theft Auto V se i zde nacházejí dvě novinářské NPC.
Hlavní rolí obou těchto postav je rozšiřování příběhu videohry a jeho zakotvení do komiksové
mytologie. Obě postavy se totiž již dříve objevily v komiksových sešitech z tohoto univerza a
obě měly určitou roli i v předchozích videohrách této série. Zatímco se Vicki Vale v podání
Kim Basinger objevila i ve filmovém zpracování příběhů studia DC155, investigativní reportér
Jack Ryder se prvního audiovizuálního zpracování dočkal až ve videohře Batman: Arkham City.
Arkham City bylo zároveň i první hrou série, kde svůj character model poprvé získala i Vicki
Vale. Ryderův hlas se objevil i v Arkham Asylum, ale k interakci mezi hráčem a tímto NPC
mohlo dojít až v Arkham City. Největší roli v příběhu však Ryder získal až v posledním díle
série, a proto bude právě ten hlavním zdrojem informací pro jeho analýzu. Vicki Vale měla
oproti Ryderovi nejdůležitější roli ve videohře Arkham City a v Arkham Knight se objevuje
spíše sporadicky.

155

Konkrétně ve filmu Batman režiséra Tima Burtona z roku 1989.
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6.4.3.1. Jack Ryder

Obrázek 11 Jack Ryder

Jack Ryder je tvrdohlavý televizní a rozhlasový reportér, který měl v minulosti i vlastní
talkshow. Pro zajímavý příběh je ochotný obětovat i vlastní zdraví a bezpečí, což lze pozorovat
z jeho zúčastněných vyšetřování a toho, že ačkoliv jej Batman několikrát přemlouvá, aby se
z Gothamu evakuoval, chce Ryder zůstat v centru dění. Kromě těchto vlastností je Ryder i
velmi cílevědomý a dokáže být agresivní, pokud se mu nedaří získat kýžené informace. Ve své
práci si jde tvrdě za svým a neohlíží se na ostatní, ale ani na své vlastní bezpečí.
V titulu Batman: Arkham City se Jack dostane mezi zločince, které uvězní Dr. Hugo
Strange. Ten odkoupil chudinskou čtvrť, kterou proměnil v obrovské otevřené vězení. Ryder se
v této vězeňské čtvrti ocitá, jelikož se rozhodl vytvořit investigativní reportáž o Strangeových
nekalých praktikách, které ve vězení probíhají. Strange jej proto zajal a umístil do svého
vězeňského zařízení. Hráč v roli Batmana může Rydera náhodně potkat ve třech různých
situacích. K prvnímu setkání může dojít v momentě, kdy je Ryder v obklopení nohsledů
jednoho ze superpadouchů156, kteří na něj útočí, později když vyšetřuje nějaké vodítko v jedné
z postranních uliček, a nakonec může být potkán u kempu politických vězňů, kam se snaží
dostat. Kromě náhodně generovaných setkání se později Ryder stává součástí jedné z vedlejších
misí, ve které je cílem Deadshota157, a Batman jej tak musí zachránit před jistou smrtí.

156
157

Konkrétně jde o zločince, který si nechává říkat Two-Face.
Dalšího superpadoucha.
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Ve videohře s názvem Batman: Arkham Knight se Ryder rozhodl v Gothamu zůstat a
ukrýt se před útoky zločinců ve výslechové místnosti policejní stanice. Z té se snaží vyšetřovat
vůdce náboženské sekty, který si nechává říkat Deacon Blackfire. Odtud se mu však
vyšetřování moc nedaří a pro získání důkazů vyrazí do terénu. Ryder se rozhodne opustit
relativní bezpečí policejní stanice a provést investigativní reportáž na místě setkání kultu.
Blackfire ho však zajme a rozhodne se ho rituálně zavraždit, což musí Batman překazit.
V Arkham City má na sobě vězeňský mundůr, ale v posledním dílu série je oblečen
v tmavomodrém obleku s šedivou vestou a světlemodré košili s kravatou. Ryder je vysoký
štíhlý muž s krátkými tmavými vlasy, který nosí dioptrické brýle. Většinu času obou her tráví
investigativním vyšetřováním různých příběhů, v čemž mu pomáhá jeho notes, do kterého si
píše poznámky.
V komiksech Ryder figuruje i jako samozvaný superhrdina zvaný Creeper, ve kterého
se tento novinář dokáže proměňovat. Creeper má nadlidskou sílu, rychlost a výdrž, dokáže
provádět různé akrobatické kousky a díky svému zrychlenému uzdravování dokáže přežít téměř
jakékoliv poškození. Ve videoherní tetralogii se však Ryder ve své alter ego nikdy neproměnil,
ačkoliv je možné, že s ním vývojáři počítali už v Arkham City. Po prvním setkání Batmana a
Rydera má novinář na svém těle několik řezných ran a odřenin kvůli mučení, které podstoupil.
Když ho však hráč potká znovu, jsou všechna jeho zranění pryč. Ve hře Arkham Knight
vývojáři od této verze postavy nejspíš ustoupili, jelikož se Ryder v Creepera neproměnil ani
v momentě, kdy ho zajal Blackfireův kult. Odstranění Creepera napovídá i jedna část jeho
dialogu, ve které se Ryder svěřuje, že by si přál mít nějaké superschopnosti.
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6.4.3.2. Vicki Vale

Obrázek 12 Vicki Vale

I Vicki Vale je investigativní reportérkou, která v průběhu všech her série pracuje pro
rozhlasová i televizní média. Už od jejího prvního představení v komiksech z konce čtyřicátých
let minulého století158 odpovídá její příběhová role postavě Lois Lane z komiksů o
Supermanovi. Je totiž také cílevědomou reportérkou, která se zamiluje do civilního alterega
hlavního hrdiny příběhu. Na rozdíl od Lois je však Vicki jen jednou z mnoha přítelkyň, které
Bruce Wayne alias Batman v příbězích má. Vicki je tvrdohlavá a zvídavá novinářka, jejíž
úsudek občas zatemňuje její senzacechtivost.
Vicki se stejně jako Jack Ryder poprvé objevuje ve videohře s názvem Batman: Arkham
City. Její tvář je tím prvním, co hráč po krátkém úvodním segmentu v roli Catwoman a
úvodních titulcích uvidí. Účastní se totiž tiskové konference, při které Bruce Wayne odsuzuje
nově otevřenou vězeňskou čtvrť nazvanou Arkham City. Při krátkém cutscénovém představení
kontextu Wayneovy tiskové konference Bruce označí za milionáře, načež jí kolemjdoucí
Wayne opraví, že je ve skutečnosti miliardář.
Batman na Vicki později narazí znovu, když ze své havarované novinářské helikoptéry
volá o pomoc. Batman jí pomůže dostat se do bezpečí a na jeho varování, aby se snažila někde
schovat, než se situace zklidní, zareaguje Vicki vyžadováním exkluzivního rozhovoru, což je
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jen dalším potvrzením stereotypního zobrazování novinářů jako senzacechtivých osobností,
které honba za exkluzivitou často přivádí do nebezpečí, které si sami ani neuvědomují.
Později se Vicki dostane do nebezpečí ještě jednou, když ji zajme superpadouch známý
jako Mad Hatter159. Ten ji pokládá za svou Alenku a uvězní ji na svém „čajovém dýchánku“,
ze kterého ji Batman musí opět vysvobodit. Její hlavní role ve videohře Batman: Arkham City
je proto stereotypní „dáma v nesnázích“, která funguje především jako motivace pro hrdinu
příběhu.
Na rozdíl od Jacka Rydera byla Vicki jednou z mnoha obyvatel Gothamu, kteří se pro
události hry Batman: Arkham City rozhodli město opustit při masivní evakuaci. Po tom, co
Batman biologickou hrozbu nervového plynu definitivně zneškodní, se Vicki vrátí a je jednou
z reportérů, kteří komentují Batmanovo odmaskování Scarecrowem.
Později je i na místě exploze Wayneovy vily, ke které dojde v epilogu hry kvůli
záhadnému „Knightfall protokolu“, který odhaleného superhrdinu zdánlivě připraví o život.
Zde se představí jako Vicki Vale, reportérka pro GCN160. Vicki se stane přímým svědkem
exploze a tlaková vlna výbuchu jí mrští na zem. Přesto se však okamžitě přiblíží zpátky co
nejblíže místu výbuchu, aby zahlédla cokoliv, co by důvod výbuchu vysvětlovalo.
Vicki je blond žena středního vzrůstu s kratšími vlasy, která je v obou hrách, ve kterých
se objevuje, oblečena do dlouhého zimního kabátu. V Arkham City má její kabát černou barvu
a v posledním dílu série je béžové barvy. Na rukách má v obou dílech černé kožené rukavice a
na nohách tmavé boty. V Arkham City má po pádu její helikoptéry špinavý obličej s rozteklými
očními stíny od pláče, ale v následujícím dílu je velmi upravená a nalíčená pro její živé
reportáže.
6.4.4 Novinářská praxe
Obě dvě zkoumané postavy jsou expertními investigativními žurnalisty, kteří jsou pro
exkluzivní story ochotní obětovat vlastní bezpečí. Zatímco Ryder vytváří rozhovory a přináší
exkluzivní reportáže pro blíže nespecifikované mediální organizace, Vale je v průběhu her
zaměstnankyní GCN, Gotham FM Radio, kde má vlastní pořad nazvaný The Vicki Vale
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V komiksech je odkazem na Kloboučníka z příběhů o Alence v Říši divů, čemuž odpovídá i jeho vyobrazení
ve hrách studia Rocksteady.
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Ve hrách této série není nikdy specifikováno, co zkratka znamená. Může jít například o Gotham City News,
Gotham City Network nebo Gotham Cable Network. S největší pravděpodobností však jde o Gotham City News,
jelikož je její mikrofon, který drží na konci Batman: Arkham Knight, opatřen nápisem Gotham News.
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Show161 a je jednou z moderátorů pořadu Gotham Nightliner, jehož domovská stanice ani
mediální formát ve hrách není blíže specifikován.
Ryderovi Vale očividně vadí a velmi na ni žárlí, což lze usoudit z jeho slov z Arkham
City, když se skrývá v jedné z postranních uliček vězeňské čtvrti. Má pocit, že Vale usiluje o
jeho pořad, ačkoliv tomu nic nenasvědčuje. Ryder totiž zřejmě trpí pocitem méněcennosti, který
si kompenzuje neustálým vrháním se vstříc nebezpečí.
Ryder: „Nenechám tu svini Vale, aby mi ukradla moji show. Já jí ukážu, kdo je ten
nejlepší reportér v Gothamu!“162
Jde si tvrdě za svým a při své investigativní činnosti pro rozhlasové a televizní stanice
se na nikoho a nic neohlíží. V minulosti vedl kontroverzní talkshow, ve které své hosty
podroboval dotazování, které by se dalo přirovnat ke křížovému výslechu. Jeho agresivní styl
mu přinášel vysokou sledovanost, ale během událostí posledních dílů série to vypadá, že jeho
sláva polevila. Proto se pro získávání exkluzivního materiálu odhodlává vystavovat většímu a
většímu nebezpečí, a to i přes varování ostatních. Například v momentě vyšetřování kultu
Blackfirea jej varuje nejen Batman, ale i dočasný policejní komisař Aaron Cash.
Oracle: „Cash se ho snažil zastavit, ale Ryder začal vykřikovat něco o svobodě slova.“163
Ryder je cílevědomý perfekcionista, který se vždy snaží získat ty nejexkluzivnější
informace. Jeho hlavní motivací však není žurnalistické poslání či zdravá zvědavost, ale snaha
být u dění první a porazit tak konkurenci. Často je však ve svém jednání zbrklý a dokáže tak
způsobit více škody než užitku.
Vicki obdobně jako Ryder pracuje jako reportérka pro rozhlasové i televizní stanice a
stejně jako on se kvůli své všetečnosti často dostává do nesnází. I ona se snaží být u všeho jako
první, avšak její motivace jsou podstatně ušlechtilejší. Ve svém snažení totiž nesoupeří s nikým
konkrétním, jen se snaží získávat ten nejlepší a nejexkluzivnější materiál.
I ona si zakládá na své profesionalitě a výše zmíněná chyba z tiskové konference ze
začátku Arkham City, kdy si splete označení milionář a miliardář, se dá s největší
pravděpodobností připisovat spíše tomu, že vývojáři chtěli představit Bruce Waynea jako
161

Informace získaná z jejího charakterového popisku v Batman: Arkham City.
Ryder: "No way is that Vale bitch taking over my show. I'll show her who's the best reporter in Gotham!"
Citace zaznamenána autorem práce 3. dubna 2019 z titulu Batman: Arkham Knight, Rocksteady Studios (2015),
[videogame]
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vtipného a vnímavého šarmantního muže a pro tento účel využili Vicki Vale. Ze zbytku jejího
chování v sérii je totiž nepravděpodobné, že by se dopustila tak zásadní chyby. Na tuto
konferenci byla totiž připravená a během událostí dvou her, ve kterých se objevuje, je schopná
komentovat nečekané události, které se právě odehrávají, a to i z letícího vrtulníku, který je pod
palbou z odstřelovacích pušek.
I v momentě, kdy je těsně zachráněna před jistou smrtí se její zvídavá nátura a
senzacechtivost nezapře. Ihned poté, co ji Batman zachrání z hořící helikoptéry a hledáčků
odstřelovačů, jej požádá o exkluzivní rozhovor.
Vale: „Díky za pomoc. Určitě se nechcete k situaci vyjádřit?“164
Zatímco Ryder ke své profesi a rozhovorům využívá tradiční metody jako zápisník a
diktafon, Vicki pro zaznamenávání rozhovorů používá mobilní telefon. Když je však před
kamerou, drží v ruce klasický televizní mikrofon s logem GCN.
6.4.5 Závěr
Oba zkoumaní novináři ze série Batman: Arkham pracují pro televizní i rozhlasová
média zároveň a jejich mediální background není tak dobře popsán, jako například v případě
jiných her zkoumaných touto diplomovou prací. Vzhledem ke kratší době, po kterou se oba ve
hrách objevují, se vývojáři těchto her rozhodli více spoléhat na zažité stereotypy, které o
novinářích kolují. Ryder i Vale jsou tak senzacechtivými reportéry, kteří pro získání
exkluzivních záběrů či rozhovorů neváhají obětovat své zdraví i bezpečí ostatních. I
v momentě, kdy je na jejich nebezpečné chování ostatní upozorní, se nenechají odradit a i
nadále se vrhají vstříc nebezpečí.
Oba se tedy snaží být těmi nejlepšími reportéry, avšak u Vicki je hlavní motivace
v podstatě altruistická – snaží se co nejdříve přinést důležité informace veřejnosti – u Jacka jde
o sobecký pokus o poražení konkurence. V tomto ohledu jeho příběh odpovídá postavě Lazlowa
Jonese z Grand Theft Auto V. Podobně jako v případě Lazlowa je i Ryderova kariéra za
vrcholem, ale on na své dřívější slávě nezdravě lpí a snaží se ji získat zpět. Zatímco Lazlow se
však kvůli své neschopnosti nedokáže k ničemu odhodlat, Ryder dělá všechno pro to, aby se
dostal zpátky na vrchol. Sám však neví, kde jsou limity jeho schopností, a tak se často dostává
do nebezpečných situací, ze kterých jej musí někdo zachraňovat.
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práce 3. dubna 2019 z titulu Batman: Arkham City, Rocksteady Studios (2011), [videogame]
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Jeho zápal je proto obdivuhodný, ale jeho touha být u všeho první je pro něj často
kontraproduktivní. Tam, kde Lazlow ztroskotává kvůli své neschopnosti a lenosti, se Ryderovi
nedaří kvůli jeho přílišné snaze a nadšení.
Jak Vicki, tak Jack jsou ale vedlejšími postavami v superhrdinské hře, jejichž hlavním
úkolem je posouvat děj vpřed a ukotvovat jej v komiksové mytologii příběhů o Batmanovi.
Slouží do jisté míry jako jakýsi fan service, kterým se vývojáři chtějí zavděčit všem, kteří mají
s komiksovým univerzem studia DC bohatší zkušenosti, a kteří se vyznají v jeho reáliích,
příběhových linkách a postavách.
Ani jedna z těchto postav nemá možnost své reportáže v celé jejich délce v rámci hry
představit. Vždy je v ní ukázán jen vybraný klíčový výňatek, který se váže k hlavnímu ději hry.
Proto nelze jejich výstupy v jejich celistvosti analyzovat. Žádná z Ryderových investigativních
reportáží se ve hrách neukáže vůbec a u těch, které natáčí Vicki, jde vždy jen o začátky jejích
televizních vstupů. I z těchto krátkých ukázek lze vypozorovat, že její zprávy sledují logickou
a chronologickou strukturu televizního zpravodajství165.
Ze svých živých vstupů166 se vždy nejprve přihlásí svým jménem a jménem stanice, pro
kterou vysílá. Její vstupy jsou ve hře zobrazovány z pohledu kamery přímo v místě natáčení,
takže postrádají naklíčovanou grafiku, kterou může stanice GCN její vstupy opatřovat pomocí
dvojexpozice v postprocesním upravování záběrů. Po představení sebe a své domovské stanice
reportérka oznámí, kde přesně se nachází a následně vysvětlí i důvod pro natáčení její zprávy.
Její zpravodajské výstupy podle krátkých ukázek, které se ve hře objevují, odpovídají žánru
reportážní zprávy. Ze zpráv v Batman: Arkham Knight a Batman: Arkham City lze vypozorovat,
že její výstupy mají tradiční reportážní úvod a střední část s těmi nejpodstatnějšími body
událostí167. Závěry však v jejích zprávách vždy chybí, jelikož jsou její reportáže v obou
případech přerušeny nějakou dramatickou událostí a hra tak nadále přestává sledovat
reportérku, ale přesouvá se přímo k důležitějšímu příběhovému ději.
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LOKŠÍK in OSVALDOVÁ a kolektiv, Zpravodajství v médiích (2011), s. 84 - 85
Napříč hrami jsou zobrazeny dva takové vstupy.
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6.5 Mass Effect 3
Datum vzniku: 9. březen 2012
Studio: BioWare
Vydavatelství: Electronic Arts
Novinářské postavy: Diana Allers, Emily Wong,
Kalisah Bint Sinan al-Jilani
Žánr: akční RPG
Mód: singleplayer, multiplayer
Obrázek 13 Mass Effect 3

6.5.1. Okolnosti vzniku a přijetí titulu

Mass Effect 3 je třetím dílem úspěšné sci-fi trilogie akčních RPG videoher, jejíž první
díl studio Bioware vydalo v listopadu roku 2007 pro konzoli Xbox 360 a kterou v květnu roku
2008 čekala díky Microsoft Game Studios její verze pro stolní počítače. V základní sérii se
nachází tři videoherní tituly, a to konkrétně Mass Effect (2007), Mass Effect 2 (2010) a Mass
Effect 3 (2012). Kromě těchto dílů se série skládá ještě z jednoho spin-offového dílu s názvem
Mass Effect: Andromeda (2017), který se však už zakládá na jiných příbězích a jiných
postavách než původní trilogie. Jeho přijetí bylo mnohem horší než přijetí všech původních
dílů, a to především kvůli slabšímu příběhu a mnoha technickým chybám. Obdobně jako
v případě titulu Batman: Arkham Knight byly tyto nedostatky postupně odstraňovány, ale i zde
se horší kvality tohoto „měkkého rebootu“ stihly podepsat na prodejích. Ačkoliv Electronic
Arts nezveřejňuje skutečné počty prodaných kopií, vzhledem k opuštění plánů na DLC ke hře
a odložení chystaného pokračování hry na neurčito168 je pravděpodobné, že byl titul Mass
Effect: Andromeda zklamáním i pro svého vydavatele.
Předmětem této diplomové práce jsou však první tři díly série, a především Mass Effect
3. Jeho přijetí bylo, co se týče uživatelského hodnocení, tím nejslabším z trilogie, což se dá
připsat především dvěma základním faktorům. „Startovní pozice“ třetího Mass Effectu byla
opravdu obtížná, jelikož tento díl navazoval na druhý díl, který je mnoha kritiky i fanoušky
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považován za nejlepší díl série, což potvrzují i jeho hodnocení na serveru Metacritic169. Od
profesionálních recenzentů si hra vysloužila 94 %170 a uživatelská hodnocení hře dávají 8,8
bodů z deseti171. Hra navíc od tvůrců webové hodnotící stránky Metacritic získala hodnocení
„Must-Play“, které je udělováno jen těm nejlepším titulům videoherní historie.
V odborných recenzích si třetí díl nevedl špatně172. Na základě 23 kritik získal 89 %,
což je stejné hodnocení, které získal i první díl série z roku 2007. Od 6370 uživatelů však získal
pouze 5,8 bodů, což je jen o 0,9 bodů lepší hodnocení než získala Andromeda. K tomuto
hodnocení se váže druhý důvod relativního propadu třetího dílu v uživatelské oblíbenosti,
kterým je neuspokojivé zakončení příběhu trilogie, do které ti nejoddanější hráči vložili až
stovky hodin času. V původní neupravené verzi měli totiž hráči na výběr ze tří konců, které se
ve své podstatě lišily pouze barevným zpracováním. Veškerá hráčova předešlá aktivita, během
které si budoval vztahy a důvěru u různých frakcí a mimozemských ras, tak na výsledný konec
neměla téměř žádný vliv173. Tento fakt byl později částečně opraven skrze bezplatné DLC
s názvem Extended Cut, které zohledňovalo i předešlou hráčovu aktivitu pro zakončení trilogie.
Hry ze série Mass Effect totiž nejsou jen akčními tituly, ale často se označují jako
„vesmírné opery“. Tento žánr zahrnuje vedle cestování vesmírem i romantické a další vedlejší
linky, které komplikují hlavní děj. Hra spadá do žánru action RPG, což znamená, že má hráč
relativně velkou volnost v rozhodování o průběhu příběhů. Přestože je hlavní dějová linka
předpřipravená vývojáři a hráč se ke konečnému cíli většinou dostane nezávisle na svých
volbách, jeho rozhodnutí často zásadně ovlivňují způsob, jakým se k těmto cílům dostává.
Tyto volby hráč činí pomocí propracovaného dialogového systému a QTE segmentů, ve
kterých si může zvolit způsob, jakým na danou situaci zareaguje. Zatímco tyto se QTE akce
omezují na pozitivní174 a negativní175 reakce, dialogové možnosti mají mnohem větší nuance.
Jednotlivá rozhodnutí mohou příběh ovlivnit okamžitě, ale v některých případech (pokud je
hráč vlastníkem všech tří videoher na jedné platformě) mohou ovlivňovat události, ke kterým
dojde i v pozdějších titulech série. Tento originální koncept si vysloužil velkou chválu od
169
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kritiků i široké veřejnosti. Vývojáři ze studia BioWare měli s rozvětveným příběhem zkušenosti
díky svému dřívějšímu titulu zvanému Star Wars: Knights of the Old Republic, který byl za něj
také velmi pozitivně hodnocen. Mimo to byl třetí díl chválen i za excelentní scénář176 a své
technické provedení. Mezi výtkami se mimo výše zmíněný konec často objevoval i posun
třetího dílu od RPG aspektu blíže k akční střílečce z pohledu třetí osoby, ale tento trend byl
patrný i v druhém dílu, který si za něj naopak častěji vysluhoval chválu.
Sérii Mass Effect od její žánrové konkurence odlišuje především silný příběh, který má
hráč při každé konverzaci s různými NPC šanci ovlivnit a pozměnit. Bojový systém prvního
dílu byl často kritizován za svou těžkopádnost a každému jeho pokračování se jej podařilo
jistým způsobem vylepšit a udělat více uživatelsky přístupnějším. Velkou částí úspěchu série
je i propracovaný lore univerza a různorodé postavy, které v něm žijí.
6.5.2. Příběh videohry
Příběh všech tří Mass Effectů popisuje blížící se mimozemskou invazi mýtické rasy
zvané Reapers, kterou musí zvrátit komandér Shepard, velitel vesmírné lodi Normandy a její
posádky. Posádka Normandy je velmi důležitým aspektem celého příběhu, jelikož si s jejími
jednotlivými členy hráč buduje vztahy, které ovlivňují dílčí výsledky každého ze tří titulů a po
vydání Extended Cut DLC i zakončení celé trilogie.
Boj proti Reaperům není snadnou záležitostí, jelikož jejich existenci téměř nikdo nevěří
a kvůli neexistenci přímých důkazů o jejich plánovaném útoku je obtížné zmobilizovat vojsko,
které by se této hrozbě mělo postavit. Situace je navíc komplikována i různými spory, které
mezi sebou jednotlivé rasy žijící ve známém vesmíru univerza Mass Effect mají. Některé mezi
sebou dokonce aktivně bojují a jejich usmíření je obtížné a občas i nemožné. Hráč proto musí
v roli Sheparda učinit několik taktických rozhodnutí, která mu na jedné straně získávají
spojence a na straně druhé nepřátele. Na hráčova rozhodnutí má vliv i herní škála morálky, jejíž
stav odemyká či naopak zamyká různé speciální dialogové akce. Pokud je hráčova morálka
v kladných číslech, může k různým problémům přistupovat pomocí mírového řešení, a pokud
je naopak negativní, odemykají se mu nové možnosti řešit situace za pomoci násilí.
Defaultní character model pro Sheparda je mužská postava s krátkým vojenským
sestřihem a modrýma očima, ale hráč si v character creatoru může vytvořit libovolně
vypadajícího lidského avatara. Protagonistou příběhu nemusí být ani muž, jelikož vývojáři
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vytvořili plnohodnotný dabing pro Sheparda mužského i ženského pohlaví. Podle tehdejšího
marketingového ředitele BioWare si však ženskou postavu vytvořilo pouze 18 % hráčů Mass
Effectu a jen 13 % hráčů si ponechalo defaultní vzhled postavy (nezávisle na tom, zda šlo o
ženského či mužského avatara) 177. Z toho důvodu bude Shepard pro tuto práci vytvořen jako
defaultní mužský avatar. Na konkrétní průběh hry však nemá pohlaví hlavního protagonisty
žádný vliv.
Příběh začíná v roce 2183, zhruba 35 let poté, co lidstvo získalo technologii pro
nadsvětelné cestování vesmírem, a odehrává se v naší galaxii. Lidé jsou součástí takzvané
Rady, která se nachází na vesmírné stanici zvané Citadela. Jsou však jen jednou z ras, které se
podílí na utváření rozhodnutí platných pro všechny členské rasy. Kromě lidí jsou v Radě
Citadely zastoupeni Turiané, Asari a Salariané. Ve známém vesmíru však existují i jiné rasy,
které však prozatím své místo v radě nezískaly.
Shepard je Radou pověřen k vyšetření podezřelých útoků na lidské kolonie, kde se
dostává do kontaktu s artefaktem prastaré vyhynulé civilizace178. Díky tomuto artefaktu získá
Shepard sadu prazvláštních vizí, ze kterých v průběhu hry zjišťuje informace o plánované
invazi Reaperů. O těch se v průběhu navazujících her hráč dozvídá, že jsou zvláštní syntetickou
formou života, která každých 50 000 let útočí na existující civilizace, které z velké části vyhladí
a zbytek si zotročí pro vlastní potřeby. Shepardova varování však téměř nikdo nebere vážně, a
to včetně Rady Citadely, která jediná může mobilizovat vojska všech ras pro odražení
případného útoku.
Jedním z Reaperů je i Sovereign, který na konci prvního dílu zaútočí na Citadelu a
potvrdí tak existenci Reaperů. Přes obrovskou a složitou bitvu se Sovereignem ho však Rada
stále nebere jako vážnou hrozbu. Sovereigna pokládá za výjimečný případ a odmítá uvěřit tomu,
že se někde mimo jejich dohled skrývá obrovská armáda těchto vražedných strojů, které mohou
vyhladit veškerý inteligentní život ve vesmíru.
Druhý díl série začíná velmi netradičně, a to Shepardovou smrtí. Jeho loď je sestřelena
záhadnou nepřátelskou lodí a Shepard je při záchraně pilota Normandy zabit a jeho tělo je
spáleno v atmosféře přilehlé planety. Lidská paramilitantní organizace Cerberus však vynaloží
obrovské finanční prostředky, aby jej přivedla zpátky k životu, jelikož ho považují za jedinou
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záchranu před mimozemskou hrozbou Reaperů. Trvá však celé dva roky, než se jim toto
oživování nazvané projekt Lazarus podaří a za tu dobu se zbytek Shepardovy přeživší posádky
rozprchne do všech koutů známého vesmíru. Shepard tak pokračuje ve svém odboji proti
Reaperům, ale na cestě musí dát dohromady svou starou posádku a sehnat i nové posily, které
nahradí jeho padlé spolubojovníky. Právě vztahy s jeho posádkou a vylepšení lodi, která pro
novou Normandy pořídí, ovlivňují to, jak druhý díl skončí. Shepard se totiž vydává do neznámé
části vesmíru, kde úspěch jeho mise a počet přeživších členů jeho posádky přímo závisí na výše
zmíněných faktorech.
Příběh třetího dílu se odehrává v momentě, kdy už o invazi Reaperů nemůže být pochyb.
Na různé planety Mléčné dráhy útočí desítky nepřátelských Reaperů a Shepard tak musí
zorganizovat odboj proti agresivním mimozemšťanům. Pro boj s Reapery se snaží rekrutovat
vojenské síly všech ras žijících v galaxii a ty využít k odražení drtivé přesily. Konec hry a
potažmo celé trilogie závisí na vojenské síle, kterou hráč v roli Sheparda v průběhu hry získal,
a na finální výsledek mají vliv i rozhodnutí, která učinil v minulých hrách.
Diana také představuje jeden z mnoha milostných vztahů, které může hráč s různými
NPC mít. Tyto vztahy byly poměrně kontroverzní záležitostí už od prvního dílu videohry,
jelikož už od prvního dílu umožňovaly hráčům vybrat si romantické partnery, a to často
nezávisle na pohlaví, či dokonce živočišném druhu179. Tyto kontroverze se však často zakládaly
na nepravdivých informacích o tom, že hra romantické scény zobrazuje jako tvrdou pornografii,
„ve kterých hráč může stisknutím jediného tlačítka znásilňovat cokoliv, kohokoliv a jakkoliv si
sám zamane.“180 Ve skutečnosti šlo však vždy o cutscény, ve kterých byla jen částečná nahota,
a místo sexuálního aktu byl v těchto scénách kladen větší důraz na intimitu mezi oběma
postavami.
6.5.3. Novinářské postavy
V herní sérii Mass Effect se objevují tři novinářské postavy s výjimkou odosobněných
hlasů znějících z herního informačního systému. Pouze tři postavy však mají svůj vlastní
charakterový model a hráč s nimi může přímo interagovat. Tyto postavy se objevují napříč
celou trilogií, a proto byly při analýze brány v potaz všechny tři části série. Všechny tři
novinářské postavy série jsou ženy a každá z nich zastává poněkud odlišný druh žurnalistiky.
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Všechny jsou však do své práce zapálené a neváhají jí obětovat veškerý čas a v některých
případech i vlastní zdraví.
6.5.3.1. Emily Wong

Obrázek 14 Emily Wong

První novinářkou, kterou hráč v roli velitele Sheparda potká, je Emily Wong. S Emily
se hráč osobně setkává v první hře, kde jí pomáhá získávat informace k dvěma příběhům, které
vyšetřuje.
Emily je investigativní reportérkou pracující pro Alliance News Network, která pro
získání kýžených informací využívá veškeré181 zdroje. Když jí však její vlastní zdroje nejsou
schopné poskytnout dostatek užitečných informaci, obrací se i na osoby, které jsou
s vyšetřovanou problematikou spojeny jen velmi okrajově. Z toho důvodu kontaktuje i
Sheparda při jeho návštěvě Citadely. Kromě předání základních informací má hráč i možnost
dát reportérce i OSD182 s dodatečnými informacemi o korupci v Citadele. Emily hráčovu snahu
odmění finančním ohodnocením, a pokud se jí rozhodne poskytnout i extra informace, je
následná odměna ještě větší. Za veškerou pomoc je velmi vděčná.
Emily je asijskou ženou menšího vzrůstu, která má na sobě nejprve odvážné černé šaty
s několika částmi, které ukazují její holou kůži. Toto odvážné oblečení na sobě má, jelikož
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pracuje v utajení v jednom z nočních klubů Citadely. Když ji hráč potká podruhé, má na sobě
dlouhý fialový úbor, který působí mnohem střídměji.
V prvním Mass Effectu Emily Sheparda kontaktuje ještě v jednom případě, když se
snaží zjistit informace o pracovních podmínkách řízení letového provozu v Citadele. Sheparda
proto požádá, zda by mohl do řídící věže umístit odposlechové zařízení, které by novinářce
poskytovalo audio a videozáznam. I zde může hráč pomoc reportérce odmítnout. Na rozdíl od
prvního případu zde však hráč získává kladné morální body za odmítnutí umístění „štěnice“,
zatímco v prvním případě se kladná hodnota zvedala za pomoc reportérce. Morální systém hry
totiž považuje tajný odposlech za méně pozitivní rozhodnutí, a to i přes to, že díky tomuto
materiálu novinářka odhalí a následně zlepší špatné životní podmínky těchto zaměstnanců
Citadely.
Právě kvůli pomoci ostatním a záchraně životů svou práci Emily vykonává. Jedna
z dialogových možností druhého rozhovoru s novinářkou umožňuje hráči zeptat se, zda pro ni
nebylo původní odhalování spiknutí zajímavější než článek o pracovních podmínkách
zaměstnanců letového provozu. Emily však Shepardovo tvrzení o menší důležitosti současného
vyšetřování rezolutně odmítne s tím, že je to naopak ještě důležitější.
„Ve skutečnosti je to z určitého pohledu ještě závažnější problém. Nejde jen o to, že
někdo ilegálně zbohatne. Tady jde o bezpečí. Dostaly se ke mně informace, že jsou řídící
letového provozu nebezpečně přepracovaní. […] Doprava v Citadele se během posledního
století rozšířila o 300 %, ale počet řídících letového provozu se téměř nezměnil.“183
Poté, co hráč oba tyto úkoly splní, může v jednom z herních výtahů, které jsou
využívány pro maskování načítacích obrazovek, zaslechnout krátkou reportáž, která zmiňuje
obě vyšetřování. V pozdějších dílech už se Emily fyzicky neobjeví, ale i přesto je v nich
zmíněná. V Mass Effectu 2 hráči po oživení Sheparda přijde od Emily zpráva, ve které jej žádá
o exkluzivní interview.
Ve třetím díle se už tato postava neobjevila vůbec, ale byla důležitou součástí propagace
hry. V den vydání videohry ji totiž PR tým využil pro nastínění bezvýchodnosti situace, ve které
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se celá Mléčná dráha nachází. V rychlém sledu twitterových příspěvků184 nechali tvůrci hry
Emily Wong zemřít při vyšetřování prvního přistání Reaperů na Zemi. Když zjistila, že se z této
situace nedostane živá, rozhodla se svou novinářskou dodávkou do jednoho z Reaperů
nabourat, aby mu svou smrtí způsobila alespoň nějaké poškození.
6.5.3.2. Khalisah Bint Sinan al-Jilani

Obrázek 15 Kalisah Bint Sinan al-Jilani

Druhá novinářka série Mass Effect se jmenuje Khalisah Bint Sinan al-Jilani a na rozdíl
od Emily Wong se objevuje ve všech třech dílech původní trilogie. Od Emily se odlišuje i ve
své profesi, jelikož al-Jilani není investigativní reportérkou, ale bulvární novinářkou, která
pouze hledá senzace a snaží se své respondenty vyprovokovat k extrémním reakcím. Hráč má
ve všech třech hrách možnost na její útočné otázky zareagovat diplomaticky a zachovat
chladnou hlavu, ale zároveň je hráčům také nabídnuta možnost reportérku za její podsouvavý
způsob dotazování udeřit.
Obdobně jako Emily je i Khalisah asijskou ženou, tentokrát je však průměrného vzrůstu.
Má krátké tmavé vlasy a tmavší barvu kůže. Ve všech třech videohrách má stejnou modrou
róbu s červeným pruhovaným středem. Al-Jilani je během všech svých interview doprovázena
robotickou kamerou, která se jí vznáší těsně za jejími zády a zabírá dotazované.
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Její dotazování je od prvního okamžiku očividně zaměřené proti Shepardovi a jeho práci
pro Radu. Al-Jilani se netají svými xenofobními názory a snaží se z velitele dostat potvrzení
toho, že mu nezáleží na lidské rase a stal se tak loutkou Rady. Hráč má hned několik možností,
jak na její stále agresivnější otázky reagovat. Pokud odpovídá diplomaticky a odhadne skutečné
motivace novinářky hned, může její skryté útoky odrazit ještě dříve, než k nim dojde. Dále jí
hráč může spadnout do otázkové pasti a nerozvážnými odpověďmi se znemožnit před jejím
publikem. Hráč má i možnost od otázek kdykoliv odejít a posledním rozřešením dotazování
této bulvární reportérky je výše zmíněné násilí.
Ve druhém díle se objeví znovu a její funkce je zde v zásadě totožná s prvním dílem.
Nyní se v Shepardovi snaží vyvolat pocit viny za životy lidských vojáků, které byly před dvěma
lety ztraceny v bitvě o Citadelu. Hráč opět může reagovat všemi způsoby, kterými na její otázky
mohl reagovat v prvním díle. Al-Jilani se jej opět snaží znemožnit, ale hráč má tentokrát
možnost obrátit celou situaci proti ní. Vyjmenováváním ztrát, které při útoku utrpěly jiné rasy,
může poukázat na novinářčin xenofobní přístup a rozhovor pak může zakončit tím, že si její
publikum zaslouží lepšího reportéra, než je ona.
„Různé zdroje tvrdí, že jste byl v centru Presidia během bitvy o Citadelu. Dalo by se
říct, že průběh celé bitvy závisel na vašich rozhodnutích. Pokud je to pravda, řekl jste Admirálu
Hackettovi, aby pomohl Destiny Ascension, což připravilo stovky lidských vojáků o život a
zajistilo pokračování nadvlády Rady Citadely?“185
V posledním díle trilogie je Al-Jilani přesvědčena, že během války s Reapery probíhá
v Radě spiknutí proti lidské rase a Sheparda podrobí poslednímu agresivnímu rozhovoru. Ten
může skončit dalším pěstním soubojem, avšak tentokrát je už novinářka na ránu pěstí
připravená a dokáže se uhnout. Pokud hráč nezareaguje včas, může ho v pěstním souboji
porazit. Pokud ale stiskne pravé tlačítko pro Renegade akci v ten správný moment, odražení
pěstního útoku napraví útokem hlavou. Pokud se však hráč rozhodne pro smířlivé odpovědi,
může reportérku získat na svou stranu a připojit ji tak k válečné síle, která je klíčová pro
pozitivní konec třetího dílu herní série.
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6.5.3.3. Diana Allers

Obrázek 16 Diana Allers

Poslední novinářská postava ze série Mass Effect se objevila pouze ve třetím dílu série.
Její jméno je Diana Allers a podobně jako Emily Wong pracuje pro Alliance News Network,
ale na rozdíl od ní se ve třetím díle stává válečným reportérem sloužícím na vesmírné lodi
Normandy vedené velitelem Shepardem. Není tedy plnohodnotným členem posádky, ale skrze
Alliance News Network přináší zprávy o aktuálním válečném dění široké veřejnosti.
Její vzhled je založený na americké herní novinářce pracující pro IGN Jessice Chobot,
která této postavě propůjčila i svůj hlas. Diana je štíhlá snědá žena s dlouhými tmavými vlasy
oděná do přiléhavých a krátkých bílých šatů s logem její stanice. Ve své kajutě má kromě
automatické kamery, kterou vlastní i al-Jilani, i nástěnku s fotografiemi klíčových osob a
událostí hry.
Allers se na palubu Normandy dostane už z kraje hry, když Shepard poprvé navštíví
Citadelu. Reportérka se Sheparda zeptá, zda by se mohla připojit k jeho posádce, aby měla
všechny informace z první ruky, což hráč může přijmout, ale i odmítnout.
„Války jsou vyhrávány ve střižnách.“186
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„Wars can be won or lost in the editing room.“ Citace zaznamenána autorem práce 16. dubna 2019 z titulu
Mass Effect 3, Bioware (2012), [videogame]
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I v případě, že Allers přijme, může k ní kdykoliv přijít do její kajuty na palubě a požádat
ji o odchod. Pokud se tak stane a hráč reportérku nepřijme nebo později požádá o odchod, nalodí
se Allers na jinou vesmírnou loď, která je později zničena útokem Reaperů, a jejíž celá posádka
tímto útokem umírá.
Pokud se však hráč rozhodne Allers na palubě Normandy nechat, poslouží mu tato
reportérka jako další část vojenské síly. Během průběhu hry Allers Sheparda podrobí třem
rozhovorům, ke kterým dojde na konci určitých herních úkolů. Tyto rozhovory odrážejí
rozhodnutí, která hráč v těchto misích provedl, a rekapitulují tak dosavadní průběh válečného
snažení proti mimozemské invazi.
6.5.4 Novinářská praxe
K novinařině přistupují všechny tři NPC trochu odlišným způsobem. Etických principů
a kvalitní novinářské práce se více drží Emily Wong a Diana Allers, které obě pracují pro
Alliance News Network. Tato mediální organizace podle přímých příkladů napříč prvním a
třetím dílem přináší vesměs objektivní zpravodajství, které se zakládá na profesionální práci
jejích zaměstnanců, investigativním vyšetřování a přímých svědectvích. Podle záznamů
v herním kodexu187 je Alliance News Network soukromou mediální organizací, která si zakládá
na čestnosti a důvěryhodnosti vlastního zpravodajství.
Khalisah Bint Sinan al-Jilani pracuje pro organizaci jménem Westerlund News, jejíž
standardy pro novinářskou praxi zřejmě nejsou tak přísné, jako u konkurenčního mediálního
domu. To lze usuzovat z chování jejich přední reportérky, která do svých rozhovorů a reportáží
často zapojuje vlastní přesvědčení a názory. Ty jsou do velké míry xenofobní a nacionalistické,
což je v univerzu Mass Effectu velmi zpátečnický pohled na svět188.
Al-Jilani z rozhovorů často vyvozuje vlastní závěry, které neodpovídají tomu, co jí
respondenti řeknou, je při jejich vedení neustále agresivnější a velmi ji ovlivňuje její
přesvědčení, že má Rada Citadely spadeno na lidskou rasu, kterou chce jen zneužít k vlastním
účelům. Ve svých rozhovorech je též nedostatečně informovaná, což často podporuje její
zcestná přesvědčení.
Al-Jilani: „Pro vaše mise vám bylo svěřeno vedení jedné z nejmodernějších lidských
válečných lodí. Máte k tomu co říct?“
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Encyklopedie, která je součástí samotné hry, vysvětlující pojmy z herního univerza.
Především kvůli velkému počtu různorodých ras, které spolu musí v druhé polovině dvaadvacátého století žít
pospolu.
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Shepard: „Normandy byla ve skutečnosti vyvinuta týmem lidských i turianských
inženýrů.“ 189
Přestože většinu svých rozhovorů začíná zdvořile, postupně se vždy uchýlí k agresi a
osobním útokům. Její předsudky v kombinaci s ignorancí a neinformovaností srážejí kvalitu
její práce, a tak pak působí jako útočné a nepodložené pamflety či obecně fake news.
Emily Wong pro získávání relevantních informací využívá veškeré zdroje, které má
k dispozici. Když však vyčerpá veškeré konvenční metody, nebojí se uchýlit i k nelegálním
odposlechům a sledování. Vždy však musí jít o dobrou věc, která může zachránit životy či
odhalit korupci. Pokud skutečně musí využít netradiční způsoby, vždy se ujistí, že jejich využití
nepřinese více škody než užitku. Je tedy ochotná ohýbat pravidla, pokud si je jistá, že tím získá
pozitivní výsledek. Ve zkratce se řídí pravidlem „účel světí prostředky“.
Při svých investigativních šetřeních si získává dostatek zákulisních informací, které jsou
potřebné pro background jejích reportáží. Neuchyluje se k předčasným a snadným závěrům, ale
snaží se vyčerpat všechny zdroje, pomocí kterých si pak může vytvořit názory. Sama o sobě
prohlašuje, že je dobrou novinářkou, což její chování z prvního Mass Effectu vesměs potvrzuje.
Často bývá horlivá a nenechá se snadno odbýt. Sama dokáže posoudit, když s
vyšetřováním nějaké zprávy potřebuje pomoc, a nestydí se o ni požádat. Následně je za ni
vděčná, čímž se liší například od Beverlyho Feltona ze série Grand Theft Auto.
Wong také dokáže posoudit dopad jednotlivých témat, která během své novinářské
praxe prošetřuje. Sama dokáže poznat, že i zprávy, které nejsou na první pohled atraktivní,
mohou být důležitější než konspirace a korupce. Její hlavní motivací je pomoc ostatním a
profesionální přístup k žurnalistice.
Pro Alliance News Network pracuje i poslední reportérka hry. Diana Allers je válečným
zpravodajem, který se neohroženě připojuje k posádce velitele Sheparda, který je známý svými
nebezpečnými misemi, během kterých mnoho jeho podřízených přišlo o své životy. Přesto se
těchto misí účastní, aby obyvatelům Mléčné dráhy přinášela rychlé a exkluzivní informace o
válečném dění.
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Al-Jilani: „You’ve been given command of an advanced human warship for your missions. Is there anything
you’d like to say about it?“
Shepard: „Actually, the Normandy was co-developed by human and turian engineers.“ Citace zaznamenána
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V rámci Alliance News Network vede tato reportérka pořad s názvem Battlespace, ve
kterém přináší přímá svědectví z prvních linií. Podle herního kodexu bývají její reportáže
kritizovány za přílišné násilí, které je v nich vyobrazováno, ale naopak chváleno za to, že
nepřináší nic jiného než fakta. Její práce je herní encyklopedií popisována jako „drsná a
realistická“.
Allers ve svých rozhovorech pokládá v zásadě nezaujaté a objektivní otázky, které ve
hře slouží jako rekapitulace dosavadních událostí a vyhodnocení hráčových rozhodnutí. Mimo
tyto krátké interakce však hra mnoho novinářského chování této postavy nenabízí. Její chování
je čistě profesionální, ale postrádá charakterové odlišnosti svých kolegyň. Diana Allers je
nejméně propracovanou novinářskou postavou celé série, což se dá pravděpodobně připsat i
faktu, že je jedinou postavou série založenou na skutečné žijící osobě, což vývojářům moc
neumožňovalo tuto postavu nějak charakterově rozvíjet.
6.5.5 Závěr
Jak už bylo zmíněno výše, všechny tři novinářky Mass Effectu ke své práci přistupují
jinak, ale všechny jsou ve své práci ochotné podstoupit jisté oběti. Všechny tři se snaží získávat
kýžené informace, avšak jen dvě z nich k tomu přistupují objektivně. Dvě pracují pro mediální
organizaci, která si zjevně potrpí na objektivní zpravodajství a provádění nezávislé žurnalistiky,
a jedna pracuje pro síť, kterou i hráčova postava označuje za „bulvární plátek“.
Emily Wong i Diana Allers jsou ve hře vyobrazeny jako kladné postavy, zatímco
Khalisah Bint Sinan al-Jilani funguje v prvních dvou hrách jako čistě záporná postava, která při
hráčových morálně správných rozhodnutích dokáže v posledním díle série uznat, že se dříve
chovala předpojatě a změnit tak svůj přístup, čímž se ze záporné postavy stává kladnou.
Více propracované jsou ve hrách postavy Emily Wong a Khalisah al-Jilani, zatímco
charakter Diany Allers je vesměs plochý a slouží jen pro rekapitulaci proběhlých událostí pro
potřeby jejího publika i samotného hráče.
Wong a al-Jilani jsou pro své reportáže ochotné překračovat různá pravidla, ale jejich
motivace pro toto chování se liší. Zatímco Wong chce získávat co nejdůvěryhodnější a
nejpřesnější informace, al-Jilani se snaží, aby získané informace odpovídaly jejímu
přesvědčení, a je schopná si je okamžitě rekontextualizovat tak, aby si svá přesvědčení
potvrdila. Wong je na druhou stranu ochotná porušovat zákony jen v případě, že její následná
zjištění budou schopná někomu pomoci a její nekonvenční vyšetřování neohrozí nevinné. Při
jejím vyšetřováním bezpečnosti pracovníků leteckého provozu je ochotná využít odposlechová
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zařízení jen po tom, co se ubezpečí, že vysílací frekvence těchto „štěnic“ nebudou rušit
frekvence potřebné pro bezpečné vykonávání práce těchto zaměstnanců Citadely.
Vývojáři Mass Effectu ve hře ukazují propastný rozdíl mezi tím, co vnímají jako
bulvární žurnalistiku, a tím, co pokládají za objektivní nezaujaté zpravodajství. Zatímco
bulvární novinářka je ve hře vykreslena jako záporná, netolerantní a sebestředná postava, která
využívá různých zkratek pro podsouvání vlastní agendy, je objektivní investigativní novinářka
vyobrazena jako neochvějně kladná postava, která i když se uchýlí k porušování pravidel, činí
tak v zájmu veřejnosti. I zde funguje Saltzmanovo rozdělení novinářů v popkultuře na hrdinné
novinářské postavy a novináře-padouchy190, které bylo blíže přiblíženo v teoretické části této
diplomové práce.
Na rozdíl od herní série Batman: Arkham postrádají zpravodajské výstupy novinářských
postav z Mass Effectu oficiální úvody svých reportáží. Ať už jde o rozhlasové zprávy Emily
Wong nebo audiovizuální výstupy Diany Allers a Kalisah al-Jilani, žádný z nich nemá ono
„čelo“ zprávy, ve kterém by moderátor představil sebe, svou stanici či základní informace o
problematice.
Al-Jilani a Allers, které se specializují na rozhovory, je vždy začínají první otázkou na
jejich respondenta, aniž by k jeho osobě nebo důvodu interview uvedly jakýkoliv background.
Z rozhovorů Al-Jilani není zřejmé, jestli jsou vedeny živě či jestli jsou později upravovány ve
střižně. Vzhledem k tomu, že tyto rozhovory postrádají onen podstatný úvod, je možné
usuzovat, že jsou jednotlivé výstupy před svým zveřejněním ještě upravovány. Kompletní
rozhovor se však ve hře ani v jednom případě neobjevuje, takže tato domněnka potvrdit nelze.
Aby však rozhovory odpovídaly zpravodajským normám skutečnosti, byla by pozdější úprava
nezbytná. Allers však svá interview živě nevysílá, jelikož se často zmiňuje o tom, že má vše
potřebné pro zpracování „story“. S přihlédnutím k její výše zmíněné citaci, že jsou „války
vyhrávány ve střižnách,“ je jisté, že jsou ony rozhovory jen součástí větších zpravodajských
útvarů o válečném snažení.
Na rozdíl od reportáží Vicki Vale ze série Batman: Arkham, jsou v Mass Effectu vidět i
závěry natáčení rozhovorů al-Jilani a Allers. Zatímco al-Jilani své rozhovory nijak oficiálně
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neukončuje191, Allers svá interview končí poděkováním svému hostovi a představením sebe a
svého pořadu Battlespace.
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Buď hráč v roli Sheparda rozhovory přeruší (ať už násilně, nebo odchodem), nebo rozhovory končí poslední
odpovědí.
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Závěr
Přestože i v dnešní době bývají videohry často považovány za druhořadý kulturní
produkt, který je v zobrazování reality velmi povrchní a zjednodušující, tato diplomová práce
dokázala, že tomu tak vždy není. Cílem této práce bylo zjistit, jak videohry zobrazují novinářské
postavy a zda se herní vývojáři uchylují ke stereotypům, nebo zda se ve hrách objevuje
relevantní obraz žurnalistů, který odpovídá skutečnosti. K naplnění tohoto cíle bylo využito pěti
případových studií, které zkoumaly pětici mainstreamových videoherních titulů s devíti
novinářskými postavami. Těmito tituly byly videohry Beyond Good & Evil, Grand Theft Auto
V, Dead Rising, Batman: Arkham Knight a Mass Effect 3, ale pro co nejlepší přiblížení
problematiky byly do výzkumu rámcově zahrnuty i předešlé a následující díly těchto sérií.
Zkoumané postavy spadaly do různých žurnalistických odvětví – byli mezi nimi investigativní
novináři, zpravodajští fotožurnalisté, paparazzi fotografové, rozhlasoví a televizní reportéři i
moderátoři televizních pořadů. Někteří z těchto novinářů ve svých hrách (především, když se
jednalo o herní série) vykonávali i vícero druhů novinářské práce.
Ačkoliv vývojáři některých stereotypů ve své tvorbě skutečně využívají, dokáží ve
svých titulech často zobrazit i skutečnou novinářskou praxi. Využití stereotypů se tvůrci
nemohou vyhnout, jelikož i ty nejoriginálnější postavy musejí odpovídat zažitým způsobům
toho, jak určitou sociální skupinu vnímá veřejnost, aby hráči pochopili, do jaké skupiny daná
postava spadá. Tyto postavy ale musely odpovídat nejen některým stereotypům o novinářích,
ale i stereotypnímu zobrazování videoherních postav.
Pokud je tedy novinářská postava hlavní postavou hry, splňuje většinu kritérií, které tato
role většinou zahrnuje. Je kladným hrdinou s altruistickou povahou, obětavostí a zvídavostí.
Herní zápletka závisí na jeho činech a k vývoji děje dochází díky hráčově aktivitě. Vedlejší
novinářské postavy videoher mohou být kladné i záporné a jejich úkolem v rámci jejich
videoher je rozvíjení děje a mytologie jejich videoherních světů.
Zajímavé je, že v případě, že je novinářská postava zároveň tou, kterou hráč ovládá,
závisí rozřešení děje většinou právě na její novinářské praxi. V rámci této diplomové práce byly
zkoumány dvě novinářské postavy, které byly zároveň hlavními postavami svých videoher. Oba
dva (Jade i Frank West) svou investigativní žurnalistickou prací rozřešili zápletky svých
videoher. V obou případech šlo o investigativní fotožurnalisty, kteří se vydávají vstříc
nebezpečí, aby pokryli nějakou utajovanou událost, která ohrožuje bezpečí jejich spoluobčanů.
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Frank ve hře pracuje jako freelancer, který svůj vlastní materiál prodává různým mediálním
organizacím, a Jade funguje v rámci redakce samizdatových novin.
Právě fungování této redakce a potažmo celého média IRIS Network, pro které Jade
pracuje, bylo ze všech zkoumaných videoher popsáno do největších detailů. Hráč se tak dozví,
který člen redakce má jaké zodpovědnosti, kdo s kým na tvorbě zpravodajských výstupů
spolupracuje, jak tato spolupráce probíhá, ale i jak jsou noviny distribuovány přes svou oficiální
ilegalitu.
Ze všech pěti provedených případových studií lze usoudit, že je ve hrách detailněji a
věrněji zobrazována žurnalistická praxe kladných postav. Ty ve většině případů postupují podle
novinářských principů a dodržují tak etické i právní požadavky, které se k vykonávání jejich
práce vážou. Záporné postavy oproti tomu využívají různé zkratky, kterými si svou práci
usnadňují a jejich výstupy pak podle toho i vypadají. Jejich novinářská práce působí
neprofesionálně, odbytě a často i předpojatě. Záporné novinářské postavy odpovídají
žurnalistickým stereotypům o senzacechtivých individuích, která svou profesi nevykonávají
kvůli vyšším cílům a úctyhodným motivacím, ale pro dosáhnutí vlastní slávy, zveřejňování
vlastních názorů a posouvání vlastní agendy, a to často i na úkor druhých. Příklady tohoto
postupu jsou obě postavy z titulu Grand Theft Auto a Kalisah Bint Sinan al-Jilani ze série Mass
Effect.
V tomto ohledu odpovídá zobrazování novinářských postav ve videohrách tezi
amerického sociologa Joea Saltzmana, který tvrdí, že zobrazování žurnalistů v populární
kultuře do jisté míry odpovídá obecnému zobrazování hrdinů a záporných postav192. Pokud jde
o kladného hrdinu, je popkulturní novinář vybaven kladnými vlastnostmi, zvídavostí,
samostatností, smyslem pro spravedlnost a touhou veškerá bezpráví napravit, a pokud jde o
záporného hrdinu, je popkulturní novinář lakomým a arogantním člověkem, který porušuje
veškeré zákony slušného chování, je namyšlený, a to i přesto, že pro své úspěchy zneužívá práci
jiných. Kladný hrdina se nebojí riskovat své bezpečí pro zjištění co nejpřesnějších informací o
probíhajících událostech či pro získání co nejlepšího fotomateriálu, zatímco záporné postavy se
nebezpečným situacím vyhýbají úplně nebo do nich místo sebe posílají někoho jiného.
Přestože jsou videohry mnohými stále považovány za médium, které nedosahuje
uměleckých a informačních kvalit jiných druhů popkulturních formátů, je tato domněnka jen
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dalším nepodloženým stereotypem. Vždy záleží na tvůrcích a jejich rozhodnutích o tom, jak
hru a veškeré její součásti pojmou. Mohou sociální skupiny skrze své postavy reprezentovat
zkratkovitě, ale v rámci všech zkoumaných her této diplomové práce tomu tak nebylo. Ačkoliv
se například herní tituly Grand Theft Auto a Dead Rising na stereotypní zobrazování spoléhaly
více, v obou případech to bylo záměrné a opodstatněné rozhodnutí založené na satirickém
humoru obou videoher.
Obrazy novinářů a novinářek se ve zkoumaných dílech téměř neodlišují, vždy spíše
záleží na tom, zda se je tvůrci videoher rozhodli charakterizovat jako bulvární či seriózní
novináře či novinářky. Jedinou výjimkou je série Batman: Arkham, kde je postava novinářky
často stavěna do žánrového typu „dámy v nesnázích“. Tento druh zobrazení však může být
připisován i komiksové předloze. I zde se totiž Vicki Vale často dostává do nesnází, ze kterých
ji musí Batman zachraňovat. Co se však týká její novinářské praxe, je videoherní Vicki
profesionální rozhlasovou a televizní reportérkou, jejíž in-game reportáže193 splňují kritéria
skutečné reportážní praxe.
Bulvární novináře videoherní vývojáři většinou prezentují jako záporné či při
nejmenším pochybné existence, kterým jde jen o vlastní prospěch, zatímco seriózní žurnalisté
jsou většinou prezentováni jako hrdinové. Zajímavé je, že se seriózní novináři ve videohrách
většinou stávají i investigativními žurnalisty, kteří často dávají všanc své zdraví. Z pěti
videoherních titulů a šesti postav, které by se mohly považovat za seriózní novináře, nebyl
v této práci nalezen jediný žurnalista, jenž by se spokojil se psaním svých výstupů z redakce, a
každý z nich tak vyrážel do terénu. Toto rozhodnutí se dá pravděpodobně vztáhnout k potřebě
zábavného gameplaye, který jde zpoza pracovního stolu vytvořit jen stěží. Na druhou stranu
tento fakt platil i v případě NPC. Někteří se kvůli svému přílišnému nadšení a touze po
informacích pak dostali i do skutečného nebezpečí, a například Emily Wong ze série Mass
Effect kvůli své praxi dokonce přišla i o život.
Tato diplomová práce se zaměřila na mainstreamové tituly, za kterými stojí úspěšná
vývojářská studia. Další výzkumná činnost v této sféře by mohla směřovat ke zkoumání
novinářských postav v nízkorozpočtových titulech a porovnání rozdílů mezi vyobrazováním
žurnalistiky v AAA a indie titulech.
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Summary
Even though videogames are often considered being a second-rate product of culture,
that reflects reality in a superficial and simplistic way, this thesis proved, that this is not always
the case. The goal of this thesis was to find out how do videogames represent journalistic
characters and if the videogame developers overuse stereotypes, or if they use relevant
representation that adheres to the reality of the journalistic profession. To fulfill this goal, the
author created five case studies from five mainstream videogame titles with nine journalistic
characters. These videogames included Beyond Good & Evil, Grand Theft Auto V, Dead Rising,
Batman: Arkham Knight and Mass Effect 3 but the author used other games from these series
(sequels and prequels) to cover all the bases. The selected videogame journalist can be
differentiated to various categories – investigative reporters, photojournalists, paparazzis, radio
and TV reporters and hosts of various television shows. Some of these characters belong to
multiple of these categories.
Videogame developers do use some stereotypes but are also capable of showing real
journalistic standards and practices. The usage of stereotypes cannot be avoided because even
the most original characters must adhere to some basic requirements of representing selected
groups. Gamers would be otherwise confused as to who the character is supposed to be.
Journalistic characters in videogames therefore must be at least partially stereotypically
represented as journalist but also as videogame characters.
If a journalist is a heroic protagonist of a videogame, he or she fulfills most of the criteria
typical for this role. They are heroes with an altruistic nature, self-sacrificing tendencies and
healthy dose of curiosity. The story depends on their actions and develops only thanks to the
player’s activity. If a journalist is a side character, he or she can be either a heroic or villainous
and their main role is to further develop stories and their game worlds.
If a journalistic character is also being controlled by the player, then the outcome of
their videogame story usually interestingly depends on their journalistic profession. Two
videogame protagonists were analysed in the course of this thesis. Both of them (Jade and Frank
West) used their journalistic skills to further the plot of their games and even reach the
conclusion. Both of them were investigative photojournalists that fearlessly go towards danger
to uncover a secret government plot that endangers safety of their people. Frank works as a
freelancer that sells his photos to the highest bidder and Jade is a part of an undercover news
organization.
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The journalistic routines of this newsroom and moreover the whole media organization
called IRIS Network that Jade works for is from all of the videogames described most
thoroughly. The player learns the responsibilities of each member of the newsroom, who works
with whom on their articles, how does this collaboration work and even how is the illegal
newspaper distributed.
According to all of the case studies created for this thesis it is safe to say, that games do
better jobs at representing journalism if the journalistic character is also a heroic playable
protagonist. These journalists adhere to the ethical and legal principles of the profession that
journalism requires. Journalistic villains on the other hand use various “shortcuts” to achieve
their goal more easily and effortlessly and their work reflects that. Their work is unprofessional,
sloppy, and their articles and interviews often seem biased. Villainous journalists in videogame
correspond to the stereotypes of fame-seeking individuals that don not do their profession for
the “greater good” and from the right and honorable reasons but for their own gain and fame,
furthering their agendas and views (even at the expense of others). This type of videogame
journalists was found in both journalistic characters in Grand Theft Auto V and in Kalisah Bint
Sinan al-Jilani from the Mass Effect series.
This way of depicting journalists in videogames corresponds with the findings of
American sociologist Joe Saltzman who claims that the image of journalists in popular culture
is similar to the general representation of heroes and villains194. If they are depicted as heroes,
the journalists have positive character traits, thirst for knowledge, they are independent,
honorable, and they get angry over injustice and unfairness which they seek to correct. The
villains are selfish and arrogant, they do not adhere to any social norms, they are also really
self-important even though they use other people’s work. The hero is not afraid of risking his
own skin for getting their scoops and best source of information where the villains send others
to dangerous situations to later benefit from their hard work.
Videogames are often considered a medium that doesn’t reach the artistic and
informational qualities of other pop-cultural formats, this claim is merely another stereotype.
The way that the final videogames look always depend on the decisions and work of the
videogame developers and the approach they use in all of the aspects of their product’s
development. They can depict various social groups stereotypically and short-handedly but this
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thesis proved otherwise in case of videogame journalists. Even though Grand Theft Auto and
Dead Rising used some sort of stereotypical depictions, in both of these cases was this decision
based on satire and parody of these videogames.
The image of male and female journalists don’t really differ in the selected videogames,
the main difference in depiction of journalists still lies in the heroic or villainous nature of these
characters and the fact if they work for tabloid or unbiased objective news. The only exception
is the character of Vicki Vale from the Batman: Arkham series. She is often depicted as a typical
“damsel in distress”. This depiction can be attributed to her origins in comic books, because
there she also often gets in trouble from which she has to be saved by Batman. Regarding her
journalistic approach, she is one of the most professional and invested journalists that were
analyzed in the case studies of this thesis. Her in-game reports195 meet all of the requirements
of the profession and genre and she is a really good reporter.
The tabloid journalists are usually depicted as negative and villainous figures, that are
always trying to further their own goals and agendas whereas the traditional journalists are
usually heroes. Serious broadsheet journalists are in their games often transformed to
investigative journalists, that risk their own health and wellbeing for a good story. Out of all
the five videogames and their prequels and sequels were none of the journalists satisfied with
sitting behind the desk and writing their reports from the safety of their newsroom. This was
probably used for creating an exciting gameplay which can hardly be done from behind a desk.
On the other hand, this active depiction was in place even with the NPCs. Some of the fictional
journalists got in real trouble because of it and Emily Wong from Mass Effect even died because
of her curiosity.
This thesis aimed to analyze mainstream games created by successful multimilliondollar businesses. Other theses could try to analyze journalistic characters in low-budget games
and compare the differences between depicting journalism in AAA games and indie titles.
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Batman: Arkham Knight, Rocksteady Studios (2015), [videogame]
Beyond Good & Evil, Ubisoft Montpellier (2003), [videogame]
Dead Rising, Capcom (2006), [videogame]
Grand Theft Auto V, Rockstar Games (2013), [videogame]
Mass Effect, Bioware (2007), [videogame]
Mass Effect 2, Bioware (2010), [videogame]
Mass Effect 3, Bioware (2012), [videogame]
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