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Anotace

Diplomová  práce  pojednává  o  mediálním  obrazu  hráčů  digitálních  her  v českých 

médiích,  konkrétně  v  nejčtenějších  denících.  Digitální  hry  jsou  stále  poměrně 

okrajovým  tématem  v rámci  české  společnosti,  hráči  jsou  považováni  za  podivíny 

a sociálně  izolované  jedince,  v horším  případě  pak  za  osoby  závislé  a  agresivní. 

Předpokládám, že se digitální hry stanou běžnou součástí našich životů, ale než se tak 

stane, vytyčila jsem si cíl, zjistit, jak současná česká média pohlíží na osoby, které rády 

videohry  hrají.  Tento  úkol  je  důležitý,  protože  ať  už  chceme  nebo  ne,  média  jsou 

odrazem naší společnosti a zároveň elementem, který může veřejné mínění do jisté míry 

ovlivnit. Pokud však existuje snaha o osvětu či změnu ve vnímání herní komunity, je 

nejprve  nutné  znát  současný  stav.  V rámci  teoretické  části  práce  pojednává  o  tom, 

v jakém prostředí mediální texty vznikají a jaký mají dopad na příjemce daného obsahu. 

Současně  čtenáře  seznamuje  i  s tím,  kdo jsou skuteční  hráči,  očištění  o  stereotypní 

vnímání. Praktická část pak zkoumá sedm nejčtenějších českých deníků  Aha!, Blesk,  

E15, Hospodářské noviny, Lidové noviny, Mladá fronta DNES  a  Právo. Tyto deníky 

nejlépe ukazují obraz, který je čtenářům novin předkládán. V práci je zjišťováno, do 

jakých kategorií jsou hráči zařazováni, a proč tomu tak je.

Pro účely zobrazení současného mediálního obrazu bylo zúženo zkoumané období na 

roky 2016–2018.

Annotation

The thesis deals with the image of gamers in Czech media, specifically in the most read 

daily newspapers. Videogames are still a rather marginal topic within the Czech society, 

gamers are perceived as weird and socially isolated individuals, and in the worst case 

they are described as addicted and aggressive. Predictions for the future say that digital 

games will become a regular part of our lives, but before this happens, I set myself the 

goal  to  find  out  how  contemporary  Czech  media  depict  people  who  like  to  play 

videogames. This task is important because, whether we want it or not, media represents 

a reflection of our society and it is also an element that can influence public opinion to 

some  extent.  However,  if  there  is  a  goal  to  educate  public  sphere  or  change  the 

perception of the gaming community,  it  is necessary to find out what is the current 

situation among the Czech society. In the theoretical part I deal with the environment in 

which the media texts are created and their impact on the recipients of the given content. 



At the same time, I also explain to the reader how gamers really look like. The practical 

part  examines  the  seven  most  widely  read  Czech  newspapers  Aha!,  Blesk,  E15,  

Hospodářské noviny, Lidové noviny, Mladá fronta DNES and Právo. These are the best 

newspapers when it comes to showing how gamers are presented to the general public. 

In this paper, I search for categories that media puts gamers into and I also explain why 

this categorization is happening. For the purposes of the thesis, I narrowed reviewed 

time to 2016–2018.
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Úvod
Komunita hráčů se rok od roku rozrůstá a tržby plynoucí z videoherního průmyslu jsou 

větší než ty z filmového, přesto se ale mnoho lidí dívá na obor digitálních her skrz prsty. 

Toto téma bývá často opomíjeno nebo spojováno s negativními vlivy, které může hraní 

mít. V akademické literatuře je videoherní oblast stále v začátcích, přesto se ale objevují 

badatelé,  kteří zkoumají,  zda není za onou druhořadou zábavou něco více. Ať už se 

jedná o hledání spojitosti mezi hraním videoher a zvýšenou agresí, nebezpečí závislosti, 

kterou hraní může představovat, nebo zkoumání toho, jak fungují hráčské komunity či 

jaké je postavení žen v rámci těchto skupin.

V této  práci  si  kladu  za  cíl  zjistit,  jak  jsou  vnímáni  v české  mediální  krajině  hráči 

a samotný  herní  průmysl.  Zajímá  mě,  jak  je  tato  komunita  přijímána  pohledem 

nezainteresovaných  subjektů,  jakou  jsou  právě  české  deníky.  Na  internetu  existuje 

mnoho  domácích  i  zahraničních  webových  stránek  a  fór,  která  poskytují  novinky 

a zajímavosti ze světa videoher. Ty jsou ale určeny přímo pro znalce v oboru, běžný 

člověk si je aktivně nevyhledává. Proto jsem se rozhodla zjistit, zda tuzemská média 

skutečně hráče videoher zobrazují skrze stereotypy, které se o nich tradují, nebo nabízí 

různé pohledy na tuto komunitu.

Práce  se  skládá  z několika  částí.  Tou  první  je  teoretický  základ  nutný  k provedení 

samotného zkoumání.  Nejprve  se v práci  zaměřuji  na  prostředí,  ve  kterém mediální 

výstupy vznikají. Uvádím, jakou mají média roli v soudobé společnosti, jaký mají vliv, 

co je vlastně obsahem mediálního textu, na základě jakých hodnot se do médií události 

dostávají a jak jsou média při publikování článků objektivní. Dále se zabývám přímo 

pojmem  mediální  obraz,  co  obsahuje  a  jak  se  vztahuje  k hráčům  digitálních  her. 

Teoretickou  část  pak  uzavře  kapitola  věnující  se  videohrám  a  samozřejmě  hráčům 

z akademického hlediska, například co stojí za videoherním fenoménem a jak fungují 

herní komunity. Praktická část práce se zaměřuje na samotný výzkum. Nejprve čtenáře 

seznámí  s metodologií,  hypotézami  a  výzkumnými  otázkami.  Poté  popisuje  metody 

a postupy při zkoumání. Práci uzavírá samotný výzkum a interpretace zjištění. 

2



Výsledná práce se však bude od původní teze v několika bodech lišit. Cíl práce se nijak 

nezmění, protože mým záměrem je skutečně zjistit, jak média vnímají komunitu hráčů 

a předmět jejich zájmu. Liší se však zdroj dat, ze kterého jsem se rozhodla vycházet. 

Práce původně měla komparovat webové portály zabývající se zpravodajstvím a média 

zaměřující se výhradně na herní obsah. Tato komparace by však byla poměrně obtížná, 

protože  se  oba  typy  zaměřují  na  jiný  druh  informací  a  zároveň  lze  s webovými 

stránkami  manipulovat,  editovat  a  mazat  je,  což  by  mohlo  komprimovat  kvalitu 

sbíraných dat. Proto jsem se rozhodla zaměřit se výhradně na média tištěná, konkrétně 

deníky,  které  se  vyznačují  svou  periodicitou,  a  také  s nimi  nelze  po  zveřejnění 

manipulovat.
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1. Teoretická část
Tato práce zkoumá prostředí médií  a především pak mediální obsah. Aby však bylo 

možné bádat hlouběji v dané problematice, je potřeba se seznámit s teorií, ze které mé 

zkoumání vychází.

V rámci zkoumání mediálního obrazu je nutné se nejprve seznámit s několika pojmy, 

které se s touto tematikou pojí. Zcela nezbytným pojmem pro tuto práci je  médium. 

Tento pojem nemá jasně stanovené hranice, „rozumí se jím jak technický prostředek,  

komunikační  kanál,  tak  sociální  instituce,  organizace  masové  komunikace“.  (Halada 

a Osvaldová, 2017, s. 146.)

Společnost  média  využívá  pro  mediální  komunikaci.  Jedná  se  o  jednu  z rovin 

komunikace  sociální  a  od  jiných  typů  komunikace  se  liší  tím,  že  se  „veškeré 

komunikační aktivity dějí pomocí a prostřednictvím médií“. (Reifová, 2004, s. 102.)

Výsledkem  mediální  komunikace  je  mediální  produkt.  „Mediální  produkt  je  

komplexní,  vnitřně  uspořádaný  a  hierarchizovaný  celek  komponovaný  v několika  

vzájemně  provázaných  rovinách.“  (Jirák  a  Köpplová,  2015,  s.  261.)  Příkladem 

mediálního  produktu  může  být  hudba,  webová  stránka,  film,  novinový  článek, 

fotografie,  blog  a  další.  Pamela  Shoemaker  dále  definuje  mediální  obsah  jako 

„kompletní rozsah kvantitativních a kvalitativních informací, které jsou distribuovány  

masovými médii – tedy vše, co se v nich objeví“. (1996, s. 4.)

Pro práci je podstatný užší termín, než je pouhé médium, a to je masové médium. Mezi 

masová média se  dle  Jiráka a  Köpplové řadí  periodický tisk,  rozhlasové a  televizní 

vysílání.  Zároveň  neopomíjí  ani  sdělení,  která  jsou  přístupná  na  internetu.  Masová 

média  charakterizují  jako formu sociální  komunikace,  která  je  potenciálně  dostupná 

neomezenému množství příjemců (a velkou částí i využívána); nabízí těmto příjemcům 

obsahy, které pro ně jsou použitelné; mají ráz kontinuity nebo pravidelnosti; a zároveň 

existence těchto médií je závislá na zájmu a potřebách svého publika (Jirák a Köpplová, 

2015, s. 18). Masová média můžeme také chápat jako „společenskou instituci, která se  

specializuje  na  to,  že  do  našeho  bezprostředního  kontextu  dodává  nejrůznější  

zprostředkovaná sdělení od zpráv po zábavu“. (Jirák a Köpplová, 2015, s. 80.) Autoři 

dále  shrnují,  že úkolem masových médií  je  podávat  svědectví  o světě,  přesvědčovat 
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o správnosti  chování  nebo  o  platnosti  norem  (přímé  přesvědčování  můžeme  vidět 

například  v reklamních  sděleních)  a  zároveň  ještě  zvládají  své  publikum  bavit 

a vzdělávat (2015, s. 84). 

Masová  média  popisuje  také  Denis  McQuail,  a  to  jako  „organizované  prostředky 

komunikace,  které  jsou  otevřené,  působí  na  dálku  a  dostávají  se  v krátkém  čase 

k mnoha lidem“. (2005, s. 4.)

Při uvažování o médiích je nutné zmínit i pojem mediace neboli zprostředkování. Může 

se jednat  například  o proces,  kdy masová média  publiku  zprostředkovávají  události 

z domova i ze světa, u kterých samotní příjemci nemohli být přítomní. Důležité je si ale 

uvědomit,  že onen mediátor je aktivním činitelem při procesu zprostředkování.  Jirák 

a Köpplová  dodávají,  že  média  jsou  institucí,  která  dává  procesu  mediace  podobu. 

Podobu zprávy o události  neurčuje tedy událost jako taková,  ale  média  a povědomí 

o zpravodajských zvyklostech (2015, s. 83–84).

Další termín, důležitý při vytváření mediálního obrazu, je publikum. Pro potřeby této 

práce  využiji  poměrně  širší  definici,  která  publikum  popisuje  jako  uživatele  média 

popřípadě  veřejně  dostupného  sdělení.  S termínem  publikum  se  pracuje  především 

proto, že vzbuzuje představu jednolité skupiny nebo skupin, které mají určité základní 

charakteristické rysy (sociodemografické, sociálně psychologické aj.), se kterými se dá 

nadále pracovat a využívat jich. Jirák s Köpplovou připomínají, že je mediální publikum 

pro média, obchodníky i politiky skupina, kterou lze poznat, popsat, oslovit a ovlivnit. 

Publikum se nicméně stále vyvíjí a mění se s ním i jeho chování. Tuto změnu můžeme 

významně  pozorovat  s rozšířením  síťových  médií,  které  se  vyznačují  mimo  jiné 

interaktivitou mezi médiem a příjemcem sdělení (Jirák a Köpplová, 2015, s. 180).

1.1 Prostředí žurnalismu

Aby bylo možné zkoumat mediální obsah, potažmo mediální obraz, je nutné seznámit 

se s několika teoriemi, které média obklopují a mohou mít vliv na výsledný produkt, 

tedy mediální sdělení, které je obsahem mého zkoumání.

V této  kapitole  nejprve  čtenáře  seznámím s rolí  médií  ve  společnosti  a  následně  se 

zaměřím  na  to,  co  je  vlastně  mediální  obsah.  Při  zkoumání  médií  ale  nesmíme 

zapomínat  na fakt,  že  i  přes svobodu médií,  zůstávají  ekonomicky závislá  na svých 
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inzerentech  nebo v případě  veřejnoprávních  médií  na zákonodárcích.  Této oblasti se 

kapitola také věnuje, a to skrze teorii gatekeepingu a zpravodajské hodnoty. V druhé 

části  se  zabývám objektivitou  zpravodajství  a  také  tím,  jaký  vliv  mohou  média  na 

člověka  mít.  Samostatná  část  je  pak  věnována  mediálnímu  obrazu,  a  zejména  pak 

mediálnímu obrazu hráčů.

1.1.1 Role médií ve společnosti

Jak už bylo naznačeno, média hrají v životě člověka a společnosti velkou roli a lze říci, 

že v dnešní době tvoří jeho nepostradatelnou součást.

Burton a Jirák definují pět hlavních funkcí, které média v naší společnosti plní. Řadí 

sem funkci informační, která zprostředkovává lidem informace o dění po celém světě, 

se kterým sami nemají zkušenost. Funkce zábavní poskytuje lidem zábavu, odpočinek 

a únik od starostí běžného dne. Sociální funkce si klade za cíl poskytovat příklady toho, 

jak žijí a jednají příslušníci dané společnosti. Tím mohou média utvrzovat společnost ve 

správnosti určitého chování a zachovávání jistých mantinelů. Další z funkcí je funkce 

kulturní.  Skrze tuto funkci  média poskytují  jisté  obsahy, které  zrcadlí  naši  kulturu, 

a tím  ji  rozvíjí  a  udržují.  Politická funkce  podává  informace  o  politickém  dění, 

událostech a kláních, čímž pomáhá publiku pochopit politickou situaci v dané oblasti 

a zároveň  ho  mobilizuje  nebo  dokonce  přesvědčuje  k činům  (Burton  a  Jirák,  2001, 

s. 142–143).  Je  nutné  nicméně  dodat,  že  na  tyto  funkce  nelze  nahlížet  pouze  skrze 

růžové brýle,  ale  podívat  se i  na druhou stranu mince.  Média sice informují  o dění 

kolem nás, ale referují  pouze o těch událostech, které jsou pro ně zajímavé. Ukazují 

správné chování, ale tím ho zároveň také určují a udávají směr, kterým by se společnost 

měla  udávat.  Média  sice  poskytují  přehled  o  politické  situaci,  mohou  tímto  ale 

přesvědčovat své publikum k činnostem, které sami nechtějí apod.

1.1.2 Mediální obsah

Masová média nabízejí celou škálu různých obsahů. Mezi ně patří obsah, který zajišťuje 

zábavu a odpočinek, pořady zajišťující funkci vzdělávací,  fóra nabízející všeobecnou 

diskuzi  a  mnoho  jiných.  Samostatnou  kategorií  je  však  zpravodajství,  které  nabízí 

informace  o  událostech  z domova  i  ze  světa,  které  jsou  pro  publikum  nějakým 

způsobem relevantní  nebo  zajímavé.  Otázkou  však  je,  co  v tomto  případě  znamená 

slovo zajímavý nebo relevantní a kdo o tom rozhoduje? Tomáš Trampota uvádí, že „za 
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výběrem zpráv do zpravodajství existuje nějaký soubor kritérií pro rozhodování, který je  

relativně obecný […] a akceptovaný dokonce i  čtenáři  jako určitá  forma návyku či  

intuitivně přijímané normy“. (2006, s. 23–24.)

Novinář při výběru zprávy nehledí jen na vhodné téma. Důležitým aspektem je také 

zohlednění odpovídajících informací a aktérů, kterým bude dán prostor a naopak kterým 

prostor dán nebude. Navíc tato selekce je pouze jednou z rovin, ve kterých se výběr 

zprávy uskutečňuje. Výběr vhodné zprávy doprovází celá řada dalších požadavků. Patří 

mezi  ně například požadavky etického a estetického (dobrý novinářský příběh)  rázu 

a také  naplnění  představ  o  předpokládaném  publiku.  V konečném  důsledku  si  tedy 

redaktoři vybírají a podávají zprávy takovým způsobem, aby bylo možné vyhovět oněm 

předem stanoveným požadavkům (Trampota, 2006, s. 35–36). Nutno dodat, že každé 

médium se svým výběrem může lišit,  což je dáno například technickými možnostmi 

nebo právě předpokládaným publikem.

1.1.3 Gatekeeping

Významná teorie, která pojednává o způsobu výběru zpráv je tzv. teorie gatekeepingu 

neboli „hlídání brány“. Tato teorie se dostala do popředí zájmu s výzkumem Davida 

Whita  v 50.  letech  20.  století.  Hlavní  myšlenka celé  teorie  spočívá  ve faktu,  že  do 

formátu  a  rozsahu  zpravodajství  nelze  vměstnat  všechny  události,  byť  jsou  pro 

publikum relevantní. V konečném důsledku tedy dochází k filtraci zpráv, a to hned na 

několika úrovních.  Zbytek událostí  je však zapomenut v propadlišti  dějin (Trampota, 

2006, s. 38–39).

Tento  výběr  zajišťují  gatekeepeři  neboli  „vrátní“,  což  jsou  samotní  redaktoři  ale 

i editoři. Ti rozhodují o tom, zda je zpráva dostatečně zajímavá pro to, aby si vysloužila 

zpracování a následnou prezentaci ve zpravodajské rubrice. Nutno říci, že těchto bran je 

v běžné praxi v redakci  hned několik.  Zpráva,  která  je zajímavá pro redaktora,  však 

nemusí být nutně zajímavá i pro editora.

Gatekeeping lze rozdělit do několika etap. První je extrakce, což značí samotný výběr 

informací z oné velké množiny událostí.  Koncentrace zajišťuje redukci materiálu tak, 

aby vyhovoval již zmiňovaným požadavkům. Další etapou je  pročištění, ve které se 

upravuje zpráva tak, aby byla jasná a pro příjemce přijatelná. Posledním krokem je pak 

konečná formulace daných informací a jejich spojení (Trampota, 2006, s. 40).
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Přirozeně vyvstává otázka, na základě čeho se onen „vrátný“ rozhoduje? Představa, že 

se tento proces děje výhradně na základě subjektivních představ novináře je, dle Pamely 

Shoemaker (1996, s. 106), mylná. Vlivy, které se podílejí na výběru události, shrnuje do 

několika úrovní. Zprvu se jedná přirozeně o úroveň individuální. V této rovině se mísí 

představy redaktora o tom, co lze považovat za zprávu s vnímáním vlastní role coby 

novináře.  Úroveň mediálních rutin zaručuje jistou předvídatelnost. Rutiny usnadňují 

médiím  práci  s obrovským  množstvím  informací  v  krátkém  časovém  intervalu. 

Žurnalisté  se potýkají  s tlakem publika,  mediální  organizace a zároveň svých zdrojů 

informací, přičemž musí nějakým způsobem najít rovnováhu mezi všemi těmito silami. 

Třetí  úroveň se týká  organizace.  Mezi  tyto vlivy Shoemaker  řadí  vlivy organizační 

povahy média a technologické povahy média. Zde autorka naráží na problémy, které 

mezi  sebou  mohou  mít  gatekeepeři  různé  úrovně,  například  redaktor  a  editor. 

Technologická úroveň se zaměřuje především na typ média. Televizní zpravodajství má 

například  jiné  technické  nároky než  tištěná  forma  zpravodajství,  stejně  tak  můžeme 

pozorovat  rozdíly  ve výběru  témat  pro měsíčník  a  deník.  Poslední  úrovní  je  rovina 

ideologická (Trampota, 2006, s. 45–47).

Na  závěr  podkapitoly  o  gatekeepingu  zmiňuji  velice  zajímavou  myšlenku,  kterou 

představila  Pamela  Shoemaker.  Tvrdí,  že  se  gatekeeping  netýká  jen  oblasti 

zpravodajství a novinářů, ale týká se každého, kdo komunikuje. Dle autorky se tento jev 

projevuje i při interpersonální komunikaci, kdy lidé neustále filtrují a vybírají, co sdělí, 

a co nikoliv (Shoemaker, 1997, in Trampota, 2006, s. 47).

1.1.4 Zpravodajské hodnoty

Aby se jakákoliv událost dostala do zpravodajství, a v důsledku i do povědomí publika, 

je  důležité,  aby  měla  určité  znaky  neboli  zpravodajské  hodnoty.  Reifová  definuje 

zpravodajskou  hodnotu  jako  „rysy  události  nebo  akcenty  v selekci,  sestavení  

a zpracování  zprávy,  které  jsou  v daném  období  a  daném  sociálním  a  kulturním 

prostředí médii akceptovány jako převažující, pro zpravodajství typické či žádoucí. Jsou  

tedy v daném kontextu pokládány za směrodatné pro produkci typických (přijatelných)  

zpráv.“ (Reifová, 2004, s. 77.)
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Mezi zpravodajské hodnoty řadí Irena Reifová: 

1. Výskyt. Čas, který událost potřebuje k dostatečnému rozvoji. Vývoj události musí 

být zároveň v souznění s pracovním rytmem média. Kratší zprávy mají větší šanci 

na medializaci, stejně tak ty, které odpovídají pracovnímu režimu v daném médiu.

2. Blízkost.  Větší  naději  na  mediální  pokrytí  mají  události,  které  jsou  kulturně 

a sociálně blízké danému médiu a samozřejmě jeho publiku. 

3. Jasnost/jednoznačnost.  Události,  které  jsou  jasné,  jsou  spíše  zahrnuty  do 

zpravodajství  než  ty,  ve  kterých  panuje  vnitřní  rozpor  nebo  nejednoznačnost. 

Princip jasnosti se ale uplatňuje nejen při výběru zpráv, ale i při jejich zpracování, 

čímž vznikají mediální stereotypy.

4. Jednoduchost. Tato hodnota je důležitá nejen pro výběr, ale také pro konstrukci 

zprávy. To, co je jednoduché se dá lépe a rychleji vysvětlit, a proto má tento typ 

události větší úspěch při výběru do obsahu zpravodajství.

5. Smysluplnost.  Pro publikum je důležité, aby jim dávala zpráva smysl, souzněla 

s jejich  poznatky  a  kulturními  zkušenostmi.  Tato  hodnota  souvisí  s jasností 

a jednoduchostí.

6. Novost. Aktuální události mají větší hodnotu než ty, které se stávají minulostí.

7. Průběžnost/kontinuita.  Pro  publikum i  médium  je  příhodnější,  když  se  daná 

událost už v minulosti stala. Příjemci tak mají v povědomí předchozí děj a rychleji 

si dají do souvislostí události nové.

8. Možnost dalšího vývoje. Hodnotnější jsou ty události, u kterých se předpokládá 

další vývoj, stupňování, dramatizace a později i rozuzlení.

9. Vztah k elitním národům a elitním osobám. Silným a důležitým státům nebo 

národům je věnována velká pozornost. Stejně tomu tak je u vlivných osobností 

a celebrit.

10. Personalizace.  Události,  ve  kterých  figuruje  konkrétní  osoba,  mají  pro 

zpravodajství větší váhu než nejasný abstraktní děj. Pro publikum je přitažlivější, 

když ví, kdo je aktérem dané události a posiluje to charakter zpravodajství jako 

narace.

11. Negativita.  Události  s tragickým  koncem a  nepříjemnými  následky  mají  větší 

šanci na zveřejnění.

12. Souznění. Publikum nesmí být u zpravodajství příliš zaskočeno, proto je vhodné, 

když zpráva naplní očekávání diváků, čtenářů nebo posluchačů.
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13. Překvapení. Pro publikum je ale zajímavé vše nové, překvapivé a exotické. Tato 

překvapení se ale musí dít v určitých mezích a musí být jednoduše pochopitelná.

14. Předvídatelnost. Předvídatelnost pomáhá publiku utvářet svá očekávání. Zároveň 

je  nesmírně  důležitá  pro  média,  která  takto  mohou  určovat,  kam  poslat 

zpravodajce a získat ten nejexkluzivnější obsah pro své příjemce.

15. Variace.  Pokud se média věnují  nějaké důležité  místní  události,  mají  tendenci 

obohacovat touto tematikou i zpravodajství zahraniční (Reifová, 2004, s. 77–78).

O tom,  zda  se  zpráva  nakonec  dostane  do  médií,  může  rozhodovat  nejen  intenzita 

hodnoty, ale i sčítání různých hodnot.

Snaha  o  objektivitu  ve  zpravodajství  nebo  obecněji  v médiích  není  samozřejmostí. 

V praxi  se  běžně  lze  setkat  s porušením těchto  standardů,  a  to  například  skrze  tzv. 

předpojatost  neboli  bias. Dle  Trampoty  lze  předpojatost  popsat  jako  „konzistentní  

tendenci  odchylovat  se  od  postupů  deklarovaných  jako  přímá  cesta  k objektivní  

pravdě“. (2006, s. 150.)

1.1.5 Objektivita médií

V moderní společnosti asistují média u mnoha činností. Ať už je to zajištění orientace 

ve světě  nebo pomoc při  rozhodování,  média jsou vždy přítomna.  Proto společnosti 

dnes  už nestačí  pouhý přístup k informacím,  nezbytnou součástí  je  zajištění  přísunu 

kvalitních a spolehlivých informací. Aby toho dosáhla, vyvíjí na média tlak k dosažení 

jistých pravidel a standardů. 

Společně  s vyvážeností  a  nestranností  patří  mezi  důležité  aspekty  objektivita.  Tyto 

požadavky se uplatňují při zpracování zpráv a promítají se do jejich konečné podoby. 

Dle Trampoty můžeme k objektivitě přistupovat dvěma způsoby. Z pohledu novinářů je 

možné objektivity  dosáhnout,  pokud se správně dodrží  profesní  novinářské postupy, 

kvalita je zajištěna tím, že „zpravodajství produkované v souladu s profesními nároky 

na  objektivitu  získává  status  ‚objektivního  zpravodajství‘“.  Na  druhé  straně  stojí 

mediální studia s myšlenkou toho, že dosáhnout objektivity je spíše nedosažitelný ideál 

nežli realita, a tedy pouze zastírá subjektivní povahu daného zpravodajství. Tvrdí, že 

realitu poznáváme skrze nějaký subjekt (například média), a tudíž je objektivita pouhou 

součástí ideologie, která se v dané společnosti uplatňuje (2006, s. 143–144).
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Westerstahl  a  další  rozpracovali  schéma,  které  se  zabývá tím,  jaké  složky by měla 

objektivita obsahovat. Podle nich se skládá ze dvou hlavních složek, a to  faktičnosti 

a nestrannosti.  Faktičnost  se  dále  skládá  ze  dvou  kritérií:  pravdivosti  a  relevance. 

Jasnost, správnost a úplnost faktů zajišťuje kritérium pravdivosti. Relevance se vztahuje 

k očekáváním a potřebám, které má publikum. Do kritéria relevance tedy patří například 

obsažení všech relevantních informací a aktérů, užitečnosti samotné zprávy aj.

Nestrannost je výsledkem způsobu, jak je obsah zprávy zpracován. Všímá si toho, jaký 

pohled na událost zpráva nabízí. I nestrannost se skládá ze dvou kritérií: vyváženosti a 

neutrální  reprezentace.  Nestranně  zpracovaná  zpráva  by  měla  podávat  nezkreslený 

pohled na událost, poskytnout vyvážený prostor všem relevantním aktérům, poskytnout 

vyvážený  přístup  všem  soupeřícím  názorům  a  současně  by  měla  stát  nad  situací 

a oprostit se od hodnocení (Westerstahl et al., 1983, in Trampota, 2006, s. 145–146).

Trampota dále dodává, že objektivita zpráv je ale nakonec stejně relevantní,  protože 

zprávy jsou vždy ovlivněny kontextem společnosti, jejími hodnotami a kulturou (2006, 

s. 147). Každý novinář vidí objektivitu jinak, neexistuje jedna správná interpretace dané 

události,  která  by byla hodnotná pro všechny.  Tyto rozdíly můžeme vidět  například 

u pokrytí zahraničního zpravodajství.

Koncept objektivity je ale mnohem komplikovanější, a první problémy můžeme vidět 

už před samotným zpracováváním události při výběru zpráv.

1.1.6 Vliv médií

Působení médií na člověka i společnost jsou obecně známým faktem. Nelze nicméně 

přesně určit jeho povahu a ani dopad, proto tedy musíme pracovat s myšlenkou toho, že 

jsou  účinky  médií  na  příjemce  pouze  předpokládaným  jevem.  Nelze  tedy  říci,  že 

samotný mediální obsah je zodpovědný za situaci nebo změny, a to jak na poli celé 

společnosti, tak i jednotlivců. Jirák a Köpplová dodávají, že tentýž mediální obsah může 

vyvolat různou reakci u jednotlivých osob nebo společností (2015, s. 302). „Média jsou 

významnou institucí a jsou natolik provázána s dalšími institucemi, že jejich podíl na  

stavu společnosti či rozpoložení jedince prakticky není možné od společnosti izolovat  

a zkoumat samostatně.“ (Jirák a Köpplová, 2015, s. 303.)
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Masová  média  jsou  úzce  propojená  s vnímáním  publika,  a  dle  Wahl-Jorgensen 

a Hanitzsch „tvarují způsob, jakým vidíme svět, sami sebe i okolí“. (2009, s. 3.)

Nakonec média jsou na svém publiku i ekonomicky závislá, je pro ně tedy žádoucí, aby 

byl obsah sladěn s náladou a názory publika. Zároveň Jirák a Köpplová tvrdí, že vztah 

mezi médiem a publikem je vztah obousměrný, oba subjekty se vzájemně ovlivňují. 

Nemusí  se  nutně  jednat  o  velké  změny  v chování  příjemců,  ale  spíše  o  jakési 

potvrzování, posilování, oslabování nebo naopak zavržení stávajících postojů a nálad 

(2015, s. 309).

Účinků médií, a to především těch masmediálních, je mnoho. Lze u nich určit časový 

rozměr  (krátkodobé  účinky  nebo  dlouhodobé),  přímost  působení  (přímé  nebo 

zprostředkované  působení),  záměr,  povahu  (kognitivní,  postojová,  citová  nebo 

fyziologická), cíl účinku (kdo je pozorován) a intenzitu (slabá, silná) (Jirák a Köpplová, 

2015,  s. 311–312).  Je  třeba  také  rozlišovat,  zda  se  účinky  projevují  na  úrovni 

jednotlivce,  či celé společnosti.  Důležité je i to, že stejné mediální sdělení může mít 

odlišný účinek na různé příjemce, kteří se liší věkem, pohlavím, inteligencí, zkušeností 

a dalšími ukazateli. (Štrbová, 2013). 

U časového rozměru působení médií se rozlišují především dva protipóly – okamžité 

(krátkodobé)  působení  a  dlouhodobé.  Okamžité  působení  je  jednorázové,  pomíjivé 

a bezprostřední.  Má  emocionální,  konativní  nebo  fyziologický  charakter.  Příkladem 

může být vyvolání strachu při sledování hororového filmu. Dlouhodobé účinky médií 

mají  trvalejší  charakter  a  dlouhodobé  vystavování  příjemce  určitým  mediálním 

obsahům může postupně formovat určité představy nebo názory o světě a společnosti. 

(Jirák a Köpplová, 2015, s. 312–313). 

Dále  rozlišujeme  přímé  a  nepřímé  neboli  zprostředkované  působení  médií.  Přímé 

působení médií může být spojováno s nebezpečím ovlivňování publika, a to především 

skrze  propagandistické  či  manipulativní  techniky.  Existuje  zde  hrozba  působení 

nenávistných sdělení na příjemce, zejména na děti. Tato sdělení mohou mít za následek 

změnu ve společnosti, například ve formě rasové nesnášenlivosti. Na druhé straně stojí 

účinky  nepřímé,  a  to  například  skrze  názorové  vůdce  nebo  jiné  zprostředkovatele. 

V konečném  důsledku  je  pak  jedinec  nebo  skupina  vystavena  mediálnému  sdělení 

i přesto, že se s ním vůbec nesetkala (Jirák a Köpplová, 2015, s. 314–315). V případě, 
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že  se  publikum  setká  s několika  těmito  zprostředkovateli,  je  pravděpodobné,  že  se 

účinek daného sdělení stane silnějším a účinnějším. Pokud bychom však měli jít ještě 

dál  a  aplikovat  tuto teorii  na dnešní  dobu,  kde mladému publiku  vládnou právě již 

zmínění  názoroví  vůdci,  existuje  ještě  větší  šance,  že příjemce,  podpořen sociálními 

sítěmi  a  obecně  internetem,  přejme  sdělení  za  své  aniž  by se  s původním sdělením 

setkal.

U médiálního působení také můžeme určovat to, v jaké míře je předpokládané působení 

plánované. Média vytváří obsah s nějakým záměrem, který může být i ekonomického 

rázu. Dále ale nesmíme opomíjet rozměr politický či vzdělávací. Velký vliv na mediální 

sdělení  mají  také  inzerenti  a  jejich  zájmy,  ať  už  jsou  ekonomické  nebo  dokonce 

politické.  Do  finálního  mediálního  sdělení  se  promítá  mnoho  faktorů.  Mezi  nimi 

můžeme najít různé kampaně, které si kladou za cíl vyvolat reakci příjemců. Mezi tyto 

reakce patří například určitá spotřebitelská reakce (příp. voličská či politická), změna 

životního  stylu  nebo  například  získání  znalostí  a  osvěta.  Cílem  tvůrců  mediálních 

sdělení je tedy nějakým způsobem přesvědčit (v některých případech až zmanipulovat) 

své  publikum  k nějaké  činnosti  nebo  změně  (Jirák  a  Köpplová,  2015,  s.  315).  Při 

mediální komunikaci je ale také třeba dbát na fakt, že sdělení může mít neplánovaný 

dopad na publikum. Publikum si ze sdělení odnáší například názor zcela opačný nebo 

získává zkreslené představy o světě.  V případě herního odvětví  je velmi probíraným 

tématem to, že si hráči údajně vytváří představu o tom, že násilný svět, který je často 

vyobrazen ve hrách, je běžný.

1.1.7 Mediální obraz

Mediální  obraz  je  pojem,  se  kterým  se  hojně  pracuje,  nicméně  toto  označení  je 

nedostatečně teoreticky vymezeno. V některých případech se s termínem pracuje jako 

s cíleně budovanou image jednotlivce nebo instituce,  v jiných případech spíše odráží 

nezáměrně vznikající obrazy, které zrcadlí přímo rysy daného subjektu. V tomto případě 

je však podstatné to, že mediální obraz reprezentuje abstraktní kvalitu prostřednictvím 

symbolů a znaků. „Mediální obraz má povahu typifikovaného, zjednodušeného symbolu  

[…]  jako  reprezentaci  konkrétních  objektů  a  událostí,  do  kterých  se  promítají  jak  

představy,  postoje,  názory  a  zkušenosti  jejich  tvůrců,  tak  i  konzumentů.“ 

(Volek, 2013, s. 6.)
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Média se vyznačují  určitým skepticismem vůči novým technologiím a médiím. Clay 

Calvert hovoří o tom, že se hudba, film, rádio, televize, a dokonce i telefon staly oběťmi 

tzv.  media  blame  game,  což  znamená,  že  těmto  technologiím  byly  přisuzovány 

negativní atributy spojené se změnou životního stylu (2001, s. 129).

1.1.7.1 Zdroje a rutiny v žurnalismu

Při výzkumu mediálního obrazu subjektu je třeba vzít v potaz fakt, že se žurnalisté řídí 

mnoha praktikami a procesy, které mají vliv na to, jaká témata budou zahrnuta nebo 

dokonce vyzdvihována ve zprávách. Jedním z těchto faktorů je volba zdroje. Sigal tvrdí, 

že noviny nereprodukují názor novinářů, ale informace, které poskytl zdroj (in  Wahl-

Jorgensen a T. Hanitzsch, 2009). Tyto zdroje mohou být ale vybírány tak (ač ne nutně 

vědomě),  aby  odpovídaly  hodnotám tisku,  vnímání  publika,  a  to  na  základě  socio-

kulturních vlastností (de Vreese, 2012, s. 368–369). Maclean tvrdí, že příběhy, které se 

objevují  v médiích  jsou  připravovány  tak,  aby  nevybočovaly  z již  zajetého  způsobu 

vnímání  publikem (2016,  s.  20).  O tom,  proč  se  určité  události  objevují  v médiích 

častěji než jiné jsem se zmínila v kapitole zabývající se zpravodajskými hodnotami.

1.1.7.2 Nastolování agendy

Média vybírají  určitá  témata a  události,  které dlouhodobě prezentují  svým divákům, 

posluchačům nebo čtenářům. Tímto jevem se zabývá tzv. teorie agenda settingu neboli 

nastolování témat. Tím, že média prezentují konzistentně a v dlouhodobém horizontu 

vybraná  témata,  a  naopak jiná  témata  opomíjejí,  ovlivňují  podobu toho,  co  vnímají 

příjemci obsahu jako důležité a určující pro společnost. Nejedná se tedy o zkoumání 

jednotlivých  zpráv,  ale  o  obecný  tematický  celek,  který  se  v dlouhodobém měřítku 

objevuje  v mediálních  obsazích.  Tato  teorie  byla  prvně  představena  Bernardem 

Cohenem v 60.  letech  20.  století.  Tvrdí,  že  média  sice  nemají  přímé  přesvědčovací 

účinky,  ale  mají  schopnost  skrze  časté  prezentování  obsahu  určit,  jaká  témata  jsou 

důležitá a jaká nikoliv. Příjemci pak následně o tématu více přemýšlí a považují ho za 

reálnější a urgentnější. Největší zásluhy má na prezentaci tíživých společenských témat 

zpravodajství  a  publicistika.  Podle  Trampoty  mají  dokonce  média  sklon  spojovat 

události,  které  nesou  stejné  téma,  do  větších  celků,  a  ty  pak  dlouhodoběji  sledují 

a prezentují (2006, s. 112–113).
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U nastolování témat není však důležitá pouhá prezentace jistých obsahů, velkou složku 

tvoří  samotní  příjemci,  kteří  danou  agendu  přebírají.  To,  zda  například  divák  téma 

přijme,  je závislé na demografických,  psychologických a behaviorálních ukazatelích. 

Dále na jeho zájmu o obsah médií, neznalost a vztah k danému tématu a také to, jak 

moc  se  příjemce  snaží  získat  další  spolehlivé  zdroje  informací.  Člověk,  který  se 

v tematice nevyzná, má tendenci vyhledávat více informací pro dobrou orientaci, čímž 

se  ale  vystavuje  zvolenému  médiu,  a  v konečném  důsledku  přebírá  jeho  agendu. 

V případě však, že se osoby více orientují v tématu a informace přijímají z více zdrojů, 

je menší šance, že si mediální agendu osvojí (Trampota, 2006, s. 121–122).

Taktéž je nutné dodat, že média nepracují pouze s výběrem samotných témat, ale také 

s jejich  zpracováním.  Při  zpracovávání  událostí  jsou  jisté  detaily  nebo  vlastnosti 

zdůrazňovány, a naopak některé záměrně potlačovány nebo dokonce vypouštěny. Tento 

proces  se  nazývá  rámování  události  (framing).  Zarámování  události  nebo  tématu 

ovlivňuje to, jak zprávu nakonec pochopí i  samotný příjemce,  proto je důležité  tuto 

teorii  a  proces  zkoumat.  Zarámování  značí  „výběr  jistých  aspektů  vnímané  reality  

a jejich zdůraznění v komunikovaném textu, čímž se posiluje určitá definice problému,  

kauzální  interpretace,  morální  hodnocení  nebo  doporučení  řešení  popisované  

skutečnosti“. (Entman, 1993, s. 52.) Skrze rámování je událost dána do kontextu a také 

skrze výběr, zdůraznění a vynechání jistých vlastností určuje, jak by měla být událost 

správně interpretována.  Proces interpretace zde probíhá ve dvou rovinách, kdy zprvu 

událost interpretují média, a následně i příjemce sdělení (Trampota, 2006, s. 122–123).

1.1.7.3 Reprezentace a Stereotyp

Média  mají  tendenci  vykreslovat  určité  aktéry  jistým  ustáleným  způsobem.  Tato 

reprezentace  aktéra  však  nemusí  nutně  odpovídat  skutečnosti,  a  proto  je  velmi  

důležité  reprezentace  zkoumat.  Dle  Normana  Fairclougha  „média  nejsou  pouhým 

zrcadlem  reality,  ale  ustavují  verze  reality  způsobem,  který  závisí  na  sociálních  

pozicích,  zájmech a cílech těch, kteří je produkují“.  (Fairclough, 1995, in Trampota, 

2006, s. 92.) Pod pojmem média je zde zahrnuto mnoho různých médií, netýká se to 

pouze zpravodajství, ale i reklamy, hudby a mnoha dalších.
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Trampota hovoří o tom, že reprezentace různých sociálních skupin vykazuje známky 

ustálenosti, ale mohou se i lišit. „Jednotlivé reprezentace se zakládají na opakovaném 

výběru  a  zdůraznění  určitých  atributů  popisovaného  a  opomíjení  atributů  jiných.“  

Reprezentace se tedy zakládá na faktu,  že jisté atributy skupiny nebo jedince média 

vloží do zcela nového kontextu,  a zároveň jsou subjektu odebrány některé vlastnosti 

a vztahy. Konečná reprezentace daného aktéra je také ovlivněna tím, jak média danou 

událost zpracují. Příkladem je pořadí promluv, střih výpovědi, použití parafrází apod. 

(Trampota, 2006, s. 92). Stereotypy v reprezentaci jsou si v jednotlivých médiích velice 

podobné, což je žádoucí pro příjemce, kteří tak snadno porozumí obsahu napříč různými 

médii (Burton a Jirák, 2001, s. 186).

Burton a  Jirák  dále  doplňují,  že  reprezentace  neznačí  zpřítomnění  jisté  skupiny,  ale 

spíše vykreslení dané sociální skupiny skrze pohled autora. Příjemce tento pohled na 

svět  přijímá  a  vnímá  ho  jako  normální  a  běžný.  Dle  autorů  se  tedy  reprezentace 

nevztahuje pouze k médiím, které dané aktéry „předvádí“, ale také k publiku, které tyto 

vjemy přijímá (2001, s. 187).

Reprezentace se vyznačuje několika úrovněmi. První jsou tzv. typy. „Typy jako postava  

jsou prezentovány jako jedinečné lidské bytosti, ale charakteristické jsou více tím, co  

reprezentují, než tím, že by byly jedinečné lidské bytosti.“ Typy se většinou nerozvíjí ve 

stereotypy, a to například kvůli svému hlubokému propracování nebo nedostatečným 

posilováním v myslích publika. V reálném světě se nevyskytují (Burton a Jirák, 2001, 

s. 188).

Druhá  rovina  se  zaměřuje  na  již  zmíněné  stereotypy.  Pod  stereotypem si  můžeme 

představit  „reprezentaci  nějakého  lidského  projevu,  rysu  či  postoje“.  Stereotypy 

vznikají  tak,  že  se  určitý  zjednodušující  způsob  reprezentace  často  objevuje 

v běžné mediální i sociální komunikaci. Stereotypy jsou „nebezpečné“ v tom, že popis 

aktéra  nebo  skupiny  velice  zjednodušují,  a  zároveň  přehání  jisté  rysy,  které  jsou 

u předlohy  komunikovány.  Stereotypy  jsou  takto  obecně  rozpoznatelné  a  stávají  se 

z nich  nositelé  jistých  představ.  Zároveň  se  do  stereotypů  promítají  soudy,  postoje, 

názory  a  především  předsudky,  které  jsou  skrze  média  a  samozřejmě  sociální 

komunikací  šířeny dále (Burton a Jirák,  2001, s.  188–189).  Stereotypy však nemusí 

ukazovat pouze negativní vlastnosti a rysy, a zároveň mohou skutečně odpovídat realitě.
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Poslední rovinou reprezentace je rovina archetypů. Archetypy se vyznačují tím, že jsou 

hluboce  zakořeněny  v  jednotlivých  kulturách  a  ztělesňují  hluboká  přesvědčení 

a hodnoty, které následuje celá kultura. V archetypu se setkáme s obecnými rysy, jako 

je krása, zlo, moudrost, odvaha a jiné. Příkladem archetypu jsou různí hrdinové z bájí 

a legend (Burton a Jirák, 2001, s. 190–191).

1.1.7.4 Mediální obraz hráčství

Digitální  hry  vznikly  v 70.  letech  20.  století  a  sloužily  převážně  jako  aktivita  pro 

dospělé. Přesto byly brány jako doména dětí, mladistvých a obecně jako součást kultury 

mladých (Williams, 2003, s. 534). Williams dále tvrdí, že negativní nahlížení na toto 

médium není  neobvyklé,  i  ostatní  nová  média  si  ve  své  době  prošla  očerňováním. 

Udává, že herní průmysl byl jednoduše vhodným cílem pro kritiku v 70. a 80. letech 

(2003,  s.  544).  Maclean  však  tvrdí,  že  i  přes  obrovský  růst  herního  odvětví  tyto 

předsudky přetrvávají  i  dodnes (2016, s.  20).  DeMaria  dělí  tyto předsudky do dvou 

kategorií.  „V lepším  případě  se  s hrami  pojí  myšlenka  jednoduchosti  a  dětské  

posedlosti.  V tom horším jsou videohry napadány v politice a popisovány v médiích  

jako násilnické, antisociální a nebezpečné pro mládež.“ (2007, s. 1.)

Zastánci  her  jsou  vůči  těmto  předsudkům  kritičtí,  odsuzují  senzacechtivost  médií, 

soustředění se pouze na ty nejznámější a nejvýdělečnější hry (DeMaria, 2007, s. 7–8), 

a podle  Williamse  média  často  nesprávně  čerpají  z výzkumů,  kdy  výhradně  spojují 

hráčství s násilím a opomíjí studie, které prezentují pozitivní výsledky (2003, s. 544).

Gender  je  jedno  ze  zkoumaných  témat,  které  se  pojí  s hráčskou  komunitou.  Dle 

Maclean jsou hráčům a hráčkám přisuzovány tři  vlastnosti:  ženy nejsou skutečnými 

hráči; ženy jako oběti, ale i utlačovatelé mužů; muži jako toxičtí1 a disfunkční. Autorka 

tvrdí, že tyto předpoklady mohou mít reálný základ, někteří hráči se skutečně chovají 

nevhodně, stejně tak mnoho žen hraje odpočinkové hry, které nejsou považovány za ty 

„pravé“ hry.  Upozorňuje  však na fakt,  že  statistiky ukazují,  že  je  hráčská komunita 

mnohem rozmanitější,  a tyto předpoklady zkreslují náhled na celou komunitu (2016, 

s. 24). Williams dodává, že tento způsob nahlížení na hráče je marginalizující, zhoršuje 

pohled na celou komunitu a ohrožuje i jednotlivé identitity osob (2003, s. 546).

Jak už bylo zmíněno, velký problém, se kterým se herní odvětví v médiích potýká, je 

1 Toxický – hráč, který se nechová vhodně, uráží ostatní, a tím jim znepříjemňuje hru.
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obraz toho, že videohry v lidech vzbuzují násilí. Tyto myšlenky se většinou opětovně 

vynořují  v souvislosti  s  tragickými  událostmi,  jako  je  například  střelba  na  školách, 

automobilové  honičky  a  v posledních  letech  i  teroristické  útoky.  Jednoznačnou 

odpověď na otázku, zda mají digitální hry souvislost se zvýšenou agresí, podat nelze. 

Existují  zastánci  obou názorů  se silnými  argumenty,  které  jsou podložené výzkumy 

a čísly. 

Jako příklad uvádím dvě metaanalýzy2, o kterých podal čtenářům zprávu zpravodajský 

web České televize ČT24. Článek z října roku 2018 referuje o tom, že američtí vědci 

pomocí studie zjistili, že „… hraní násilných videoher je spojené s následným nárůstem 

fyzické agrese“, a to především u bělošských dětí (ČT24, říjen 2018). O čtyři měsíce 

později se na tomtéž serveru objevil článek popisující studii, která zjistila něco zcela 

jiného. Výzkum britských psychologů tvrdí, že hraní videoher zvýšené násilí u mladých 

lidí nepodporuje (ČT24, únor 2019). Oba výzkumy se samozřejmě liší výběrem vzorku 

i metodologií, ale v podstatě demonstrují rozmanitost názorů a tvrzení o tom, jaký mají 

videohry vliv na hráče, a to především na děti a mladistvé. 

Stejný příklad lze uvést i v souvislosti se závislostí na videohrách. Rodiče mají obavy 

o své potomky, kteří hodiny sedí u počítače nebo konzole a hrají hry. Tuto myšlenku 

také podpořila světová zdravotnická organizace, která v roce 2018 zařadila závislost na 

počítačových  hrách  mezi  psychické  poruchy  (gaming  disorder).  V roce  2016  však 

provedla Masarykova univerzita v Brně mezi hráči výzkum, který zjistil,  že skutečně 

závislých hráčů je jen hrstka v řádu jednotek procent (ČT24, září 2016).

Na základě mnohaleté vlastní zkušenosti při práci s herní komunitou nemohu potvrdit, 

že hry mají takový zhoubný vliv na její uživatele, jak se tvrdí. Hráči jsou si vědomi 

podstatného rozdílu mezi virtuálním světem a tím reálným. Hry jim mohou sloužit spíše 

jako prostředek pro  uvolnění  napětí,  vybití  zlosti  nebo  jen  jako  nástroj  socializace. 

Hráči se pak do reality vrací klidnější a spokojenější. Mediální příspěvky, které hovoří 

o spojitosti skutečných násilných činů s videohrami, mohou být pravdivé, většinou se 

toto agresivní chování ale projevuje u osob, které nejsou zcela psychicky v pořádku, 

a spouštěčem pro násilí může být cokoliv včetně filmů, knih nebo i zpravodajství.

Naopak  herní  průmysl  a  jeho  produkty  vnímám  pozitivněji.  Na  světě  existuje 

2 Výzkum založený na porovnávání a kombinování již publikovaných výsledků
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nepřeberné množství her. Média nejvíce referují o hrách válečných, ve kterých se sice 

projevuje  násilí,  nicméně  si  skrze  tyto  hry  hráči  bystří  reflexy.  Dalším typem jsou 

například hry logické, které zase trénují logické uvažování a obecně procvičují mozek. 

Strategické  kousky  zase  hráče  nutí  myslet  jinak,  než  jsou  zvyklí.  Musí  rozhodovat 

o mnoha aspektech  chodu hry,  a tím zlepšují  své strategické  myšlení,  které  pak lze 

aplikovat například v zaměstnání.

Český herní trh je stále velmi malý, a proto není pro zahraniční vývojáře příliš důležitý. 

Tento fakt se projevuje zejména u herní lokalizace. Jen skutečně málo dnešních titulů 

nabízí  český dabing nebo titulky.  Hráči proto přichází do kontaktu s cizím jazykem, 

který se tímto způsobem učí. U multiplayerových her je potřeba znalost jazyků ještě 

důležitější, protože vyžadují aktivní komunikaci s ostatními lidmi po celém světě.

Některé hry mohou být považované za kulturní dědictví, které šíří informace o historii 

nebo kultuře dané země a krajiny. Příkladů je mnoho – díky úspěchu počítačové hry 

Zaklínač III: Divoký hon se zvýšil zájem o polskou a celkově slovanskou kulturu. Hra 

se dávala jako dar různým státníkům, a dokonce samotné Polsko investovalo do dalšího 

rozvoje vývojářského studia CD PROJEKT RED. V českých podmínkách byl podobný 

úspěch  zaznamenán  v roce  2018,  kdy  vyšla  světově  úspěšná  hra  Kingdom  Come: 

Deliverance.  Jedná  se  o  realistickou  a  také  historickou  hru  na  hrdiny  (role-playing 

game).  Vývojáři  zasadili  příběh  do  15.  století  do oblastí  Posázaví,  kdy  vládu  nad 

českými  zeměmi  přebírá  Václav  IV.  Díky  této  hře  byla  zaznamenána  i  zvýšená 

návštěvnost  historických  staveb,  do  jejichž  kulis  byl  děj  hry  zasazen. Hra  má  také 

vzdělávací charakter, protože živě ukazuje dobový život lidí v husitském období.

Existuje mnoho způsobů, jak využít digitální hry jako nástroj při výkonu profese, ať už 

se jedná o armádní nácvik bojových situací nebo simulaci letového provozu. Zvláštní 

místo  pak  mají  hry  v lékařství.  Digitální  hry  pomáhají  pacientům  s autismem, 

poškozením mozku, pohybovými obtížemi, a dokonce při prevenci vzniku demence.

Herní  segment  také  představuje  vlajkovou  loď  v technologickém  vývoji.  Novodobé 

tituly jsou stále náročnější na grafické zpracování, což dává popud k výzkumu nových 

možností, jak co nejrealističtěji přenést hru na obrazovky. Velký potenciál má v tomto 

směru virtuální realita, která je však pro běžné hráče stále velmi nákladnou záležitostí.
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Digitální hry se stávají v dnešní době součástí běžného života, a proto bychom se s nimi 

měli  jako  společnost  naučit  pracovat.  Nemá  smysl  hráče  odsouvat  na  okraj 

společenského žebříčku, je však nutné nastavit jisté hranice. Protože jak platí u každé 

formy zábavy: všeho s mírou. 

1.2 Hra jako fenomén

Na světě existuje  mnoho druhů her.  Ať už se jedná o dětskou hru na schovávanou, 

společenskou  hru,  hru  v oblasti  mezilidských  vztahů,  gambling  aj.  Ve  své 

diplomové práci se ale zabývám užším pochopením výrazu hra. Ryan definuje pojem 

hra jako text, který má ale v kontextu nových médií tři roviny. První z nich je text, který 

vytvořil  autor za nějakým účelem, druhou rovinou je pak text,  který je  prezentován 

a poslední rovina slouží jako mentální konstrukt v myslích spotřebitelů, v tomto případě 

hráčů (Ryan, 1999, s. 97).

Práce také pracuje s pojmem hra jako s produktem, který se skládá ze tří částí. Jedná se 

o vizuální stránku, zvukovou a textovou. Nelze nezmínit fakt, že ne všechny hry, které 

pod pojem zahrnuji, obsahují všechny zmíněné složky. Výjimku tvoří například staré 

textové  hry3,  které  z technických důvodů nejsou vizuálně  příliš  zpracované,  hry bez 

hudebního doprovodu, nebo dokonce tituly, které jsou z uměleckých důvodů zcela bez 

dialogů (příkladem je hra Journey z roku 2012).

Pro popsání takových typů her se používá několik specifikujících přívlastků.  Někteří 

autoři používají souhrnné označení videohry, počítačové hry, digitální hry, interaktivní 

hry a další (Kerr, 2006, Haddon, 1993, Flew, 2008). Hry lze ale také rozlišit na základě 

používané  platformy (počítač,  herní  konzole,  mobilní  telefon,  arkádové  stroje4).  Pro 

potřeby práce ale jednotná definice není určující, protože se zaměřuje na uživatele všech 

těchto produktů, a proto je možné setkat se všemi již zmíněnými pojmy, které jsou pro 

účely popisu komunity zaměnitelné.

Torben Grodal hru definuje také jako médium. Pro konzumaci tohoto média je však 

důležitý aktivní přístup a některé předpoklady a dovednosti. Příkladem je nutnost umět 

ovládat přístroj, na kterém je hra spuštěna. Hráč zajišťuje pohyb, zbystřuje si mysl skrze 

rébusy a v některých případech úspěch válečné mise závisí na rychlosti hráčovy reakce. 

3 Vše se odehrává pouze v textové rovině a hráč hrou prochází pouze pomocí klávesových příkazů, není 
zakomponována grafická složka.
4 Spuštění arkádových strojů je podmíněno vhozením mince.
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Uživatel se také mnohdy neobejde bez základní znalosti cizích jazyků. Toto médium 

Grodal  přirovnává  k tomu  nebližšímu,  co  dokáže  zprostředkovat  skutečný  prožitek 

z příběhu (2003, s. 138). Tato myšlenka nabírá ještě větší rozměr s příchodem virtuální 

a augmentované5 reality, které jsou stále oblíbenějšími nástroji,  jak hry hrát a přitom 

vynaložit i fyzickou aktivitu. Terry Flew digitálním hrám připisuje čtyři přívlastky. Za 

prvé  je  to  interaktivita,  díky  které  hráč  ovládá  dění  kolem  něj,  ponoření  do 

virtuálního světa, sociální interakce uvnitř hry a následně je to i možnost toho, že se 

hráči mohou spolupodílet na tvorbě herního obsahu, což míní zejména ve vztahu 

k multiplayerovým hrám (2008, s. 138). Z toho vyplývá, že vztah mezi hrou a člověkem 

je více interaktivní a produktivní než je tomu i jiných typů médií.

Za první oficiální počítačovou hru je považována hra Spacewar!, kterou vydal v roce 

1962  Steven  Russell.  Nicméně  Poole  (2000,  s.  29)  tvrdí,  že  první  hra  byla 

naprogramována  už  čtyři  roky  před  Spacewar!,  jednalo  se  o  hru  Tennis  for  Two 

a vytvořil  ji  fyzik  William  Higinbotham  v roce  1958.  Jejím  úkolem  bylo  bavit 

návštěvníky výstavy ve výzkumném zařízení.  Tato hra však nebyla publikována ani 

patentována,  proto  se  prvenství  připisuje  právě  vesmírnému  bojovému  simulátoru 

Spacewar!  Dále  byl  vývoj  her  výsadou vysokých škol  technického  zaměření  a  také 

výzkumných zařízení (Kerr, 2006, s. 12).

Kerr také uvádí, že nástup her byl ve Spojených státech amerických podmíněn nejen 

technologií,  ale také sociálním vývojem. V šedesátých letech byl zaznamenán přesun 

pracovníků z primárního a sekundárního sektoru do služeb, což bylo příčinou změny 

životního  stylu  a  otevřelo  prvním  hrám  dveře  do  amerických  domácností  

(2006, s. 14–16).

Komerční  vývoj  her  byl  nastartován  v 70.  letech,  a  to  jak  na  domácích  televizních 

konzolích, tak i na arkádových strojích. Nové hry už nevyvíjeli pouze Američané, ale 

zapojili se i japonští výrobci Nintendo a Sega. Technologický pokrok snížil v 80. letech 

ceny počítačů, což umožnilo další rozvoj herního průmyslu (Kerr, 2006, s. 15–19). 

Druhá polovina 80. let patřila Nintendu s platformou Nintendo Entertainment System 

(NES).  V této době také Nintendo vytvořilo postavu dodnes nejznámějšího italského 

5 Neboli  rozšířená  realita,  která  nabízí  pohled  na  reálný  svět,  který  je  doplněný  o  další  vrstvu/y  s 
digitálními informacemi. Příkladem je snímání fotoaparátem mobilního telefonu, který zároveň poskytuje 
doplňující informace o objektu (Mediaguru).
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instalatéra  Maria  ve  hře  Super  Mario  Bros.  Nintento  přišlo  i  na  způsob,  jak  vývoj 

outsourcovat6, čímž rozšířilo portfolio o zcela nové nápady a koncepty, a zároveň se pro 

firmu otevřela nová možnost zisku díky strategii licencování a oddělení herního enginu7 

od obsahu hry. Zajímavostí také je, že postavička Maria a celá okolo něj vzniklá kultura 

inspirovala  ke  vzniku tzv.  spin-offů,  průniků  do  dalších  médií,  jako  je  například 

televizní seriál, film nebo hračky. Velký krok dále přichází v 90. letech, kdy na herní 

scénu vstupuje již zmiňovaná firma Sega.  I  přesto,  že zpočátku nemohla velikánům 

příliš  konkurovat,  vznikla  v roce  1991  pod  jejich  taktovkou  postava nejrychlejšího 

modrého ježka  pod sluncem Sonica8 (Flew,  2008,  s.  128–129).  Firma Sega se také 

představila  s poměrně  násilnými  bojovými  tituly,  jako  je  Street  Fighter  a  Mortal 

Kombat. Tyto hry byly určeny především pro mladé hráče, což vzbudilo velkou vlnu 

kritiky (Kline et. al, 2003, s. 132–135). Flew vyzdvihuje také vznik přenosné konzole 

GameBoy, což dle jeho slov připravilo palce několika generací na příchod mobilního 

telefonu. V roce 1994 Sony odpovídá na konkurenční boj pravděpodobně nejznámější 

herní konzolí PlayStation a distribuce her tímto přechází na CD-ROM disky. Vývojáři 

přichází i s novými nápady, jak prodloužit životnost hry. Uvolňují zdrojový kód, který 

umožňuje fanouškům vytvářet svá vlastní pokračování a úrovně.

Nové tisíciletí značí velký rozvoj online hraní, zejména MMOG9. Největším úspěchem 

na tomto poli se stala hra od společnosti Blizzard, World of Warcraft, kterou hrají od 

svého vydání v roce 2004 miliony hráčů. Online se nevyhnul samozřejmě ani konzolím, 

zde  však  platí,  že  možnost  hraní  s přáteli  přes  internet  je  zpoplatněna  měsíčním 

poplatkem (Flew, 2008, s. 131).

Dnes je herní trh neustále rostoucím a zvětšujícím se fenoménem, který je hybatelem 

mnoha pokroků v oblasti  nových médií.  Ať už se jedná například o rozvoj virtuální 

a augmentované reality, technický vývoj počítačů a dalších zařízení, novinky v oblasti 

marketingu,  kultury  nebo  i  komunikace  uvnitř  komunity.  V některých  případech  je 

příběh natolik rozsáhlý, že ho jediné médium není schopno pojmout, a proto vznikají 

tzv. transmediální díla. Ta využívají potenciál jednotlivých typů médií pro komplexní 

vyprávění příběhu. Henry Jenkins uvádí jako příklad sérii Matrix. Tato série zahrnuje 

6 Vývoj her zajišťovala třetí strana.
7 Game engine je software, který poskytuje vývojářům sadu nástrojů nezbytnou k rychlému a snadnému 
vývoji hry.
8 Sonic the Hedgehog.
9 Massively multiplayer  online  game –  hry,  které  dovolují  velkému množství  hráčů  spolu hrát  přes  
internet.
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nejenom filmy, ale také počítačovou hru, komiks a další. Pro úplné pochopení Matrixu 

je  tedy  třeba  zhlédnout  všechny  filmy,  přečíst  komiksy  a  zahrát  si  i  hru  

(Jenkins, 2006, s. 95).

Videohry už neslouží pouze k zisku, ale také ke vzdělání.  Díky hrám se mohou lidé 

skrze různé simulace připravit na vykonávání mnoha profesí, jako jsou například vojáci, 

piloti, řidiči, lékaři aj. Interaktivita zajištěná v digitálních hrách pomáhá vzdělávat děti 

i dospělé.  Podle  The  Economist hry  vyžadují,  aby  hráči  „vytvářeli  hypotézy,  řešili  

problémy, vymýšleli strategické postupy a přizpůsobovali se pravidlům herního světa  

pomocí techniky pokus-omyl.  Hráči se musí vyrovnat hned s několika různými úkoly  

naráz, vyhodnocovat rizika a činit rychlá rozhodnutí.“ Dále dodává, že hraní je tedy 

ideální  způsob,  jak  se  připravit  na  nástrahy  pracovního  prostředí  21.  století  

(in Flew, 2008, s. 127).

Vývoj her má ale samozřejmě i vnitřní problémy. Postupným trendem se stává vydávání 

nedokončených her. Ty obsahují mnoho chyb a nedodělků, a tím hráčům znemožňují 

plný požitek ze hry. Důvodem může být dodržení marketingových plánů a vize rychlého 

výdělku. 

S těmito chybami byla vydána celá řada her, a dokonce se utvořila samostatná kategorie 

vývoje, kdy tvůrci vypustí do světa nedodělanou hru záměrně (tzv. Early Access). Díky 

předběžnému přístupu si mohou hráči vychutnávat hraní dříve než je samotná hra plně 

připravená, ale na oplátku posílají vývojářskému týmu zpětnou vazbu, hlásí objevené 

chyby a samozřejmě skrze předčasný nákup financují další části vývoje.

Vytváření her není už jen dominantou velkých korporací s mnoha zaměstnanci. Stále 

populárnějšími se stávají výtvory samotné komunity hráčů. Příkladem mohou být různé 

herní modifikace, ať už se jedná o malé kosmetické změny, nebo vývoj samostatné hry 

vzniklé z té původní. Příkladem takové kreativity může být hra Counter-Strike, která 

sloužila jako modifikace do hry Half-Life (Flew, 2008, s. 134). Nutno podotknout, že 

tvůrci předlohy mnohdy podporují vznik modifikací,  čímž utužují  vztah s komunitou 

šíří jméno svého produktu mezi další potenciální hráče.

Spojení mezi komunitou a vývojáři se však neomezuje pouze na vývoj her a modifikací. 

Nezapomínejme na už zmíněnou zpětnou vazbu při odhalování chyb, aktivitu na fórech, 
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blogování,  vytváření  doprovodných  předmětů  a  hraček,  činnost  fanoušků,  kteří  se 

zabývají fanfikcí10, organizace a účast na fanouškovských setkáních apod.

1.2.1 Komunita hráčů

Lidé,  kteří  rádi  hrají  videohry,  se  nazývají  hráči  (gamers).  Toto  označení  může být 

v českém překladu zavádějící, protože se tímto přívlastkem označují všichni lidé, kteří 

hrají jakýkoliv typ hry. Spadají sem tedy nejen hráči digitálních a deskových her, ale 

také lidé, kteří provozují určité typy sportů, hrají hazardní hry nebo i ti, kteří jen rádi 

riskují. Pro potřeby diplomové práce je třeba ale pojem hráč zúžit na osobu, která ráda 

hraje hry digitální (počítačové, konzolové nebo mobilní).

Je třeba dodat, že ani pojem gamer není v akademické obci chápán zcela jednoznačně. 

Někteří výzkumníci tento pojem spojují s pouhou zálibou v hraní videoher, někteří jdou 

však dál a označení hráč považují za součást osobní i sociální identity. Jiní akademici 

naopak tvrdí, že termín hráč už není dostačující, protože se pojí se stereotypem, který je 

detailněji popsán na dalších řádcích (Grooten a Kowert, 2015, s. 71). Obecně se ale dá 

říci, že v sociálním diskursu se k pojmu hráč pojí asociace spíše negativní (Williams, 

2003, Shaw, 2013, Grooten a Kowert, 2015 aj.).

Osobně se přikláním k hlubšímu pojetí  pojmu hráč,  kde  hraní  tvoří  součást  identity 

jedince.  Tento typ hráčství je dle mého názoru více než jen záliba v hraní her, je to 

zároveň hlubší porozumění této oblasti, aktivní zapojení do doprovodných aktivit a také 

úzké propojení s komunitou, která se okolo videoher za dobu jejich existence vytvořila. 

V práci se přikláním právě k tomuto pohledu na celou komunitu, ale zároveň pracuji 

i s odlišnými názory.

10 Fanfikce  je  literární  útvar,  který  se  vyznačuje  tím,  že  vznikl  na popud už existujícího díla.  Tato 
produkce vychází většinou z per fanoušků předlohy.
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Hráčská komunita je obrovská, podle dat European Mobile Game Market hry hraje přes 

2,5 miliardy lidí.  Největší herní trh najdeme v asijských státech a v Severní Americe 

(2018). Dle zprávy Entertainment  Software Association za rok 2018 je průměrnému 

americkému hráči 32 let a hráčce 36 let, přičemž je 70 % hráčů a hráček starších 18 let. 

Dle  studie  dále  vyplývá,  že  45  %  americké  hráčské  komunity  zastupují  ženy  

(ESA, 2018, s. 6).

Pravý  hráč  je  popisován  jako  bílý  heterosexuální  muž,  který  se  současně  straní 

společnosti. Tato identifikace vznikla dle Goldinga proto, že hraní her bylo v minulosti 

poměrně netradiční aktivitou, lze říci až niche (okrajovou). Aby bylo možné hráčskou 

skupinu lidí  identifikovat  a odlišit  je od dalších subkultur,  byla jim přiřazována tato 

identita (2014). Mark Griffiths ve svém výzkumu dále udává, že jsou hráči společností 

vnímáni  spíše negativně,  a  i  přes rychlý vývoj  tohoto odvětví  je  stále  chápáno jako 

doména subkultury mladistvých (2003, s. 81).

Dnešní  hráči  ale  vypadají  jinak.  Samozřejmě  do  této  kategorie  spadají  oni  bílí 

heterosexuální  muži,  ale  povšimněme  si  například,  kolik  lidí  najdeme  ve  veřejné 

dopravě skloněných nad mobilním telefonem. Spojují barevné kostičky, luští sudoku, 

hledají skryté předměty nebo se starají o své virtuální zvířátko… i to jsou hráči. Podle 

Jespera  Juula  se  hraní  stává normální  záležitostí,  protože  tyto nenáročné hry nenutí 

hráče měnit denní režim, nemusí v ní strávit desítky hodin, aby viděli výsledek a taktéž 

tyto hry nahrazují roli, kterou v minulosti zastávaly hry stolní (Juul, 2010, s. 1).

Stereotyp je výsledkem ještě několika dalších sociálních procesů, které vytvořily obraz 

toho, že hraní je přirozeně maskulinní aktivita. Podíl na tom má i sám herní průmysl, 

který vytvářel a propagoval hry především pro muže. Tyto prvky mají stále ještě dnes 

vliv na to, že je videoherní diskurs vnímán jako mužská záležitost, což má za následek 

fakt, že se muži častěji identifikují s myšlenkou, že jsou hráči, než je tomu tak u žen. 

Z toho  vyplývá,  že  je  pro  ženy  těžší  se  identifikovat  jako  ženy  a  zároveň  hráčky 

(gamer). Tyto předpoklady podporuje i výzkum, který udává, že se 15 % hrajících mužů 

identifikuje jako hráč (gamer), kdežto u žen je to pouhých 6 % (Duggan, 2015).

I  přesto,  že  se  identifikace  jako  hráč/hráčka  jeví  jako  označení  vybrané  samotným 

jedincem,  nejedná se o označení  bez příčin,  a  to  především u již  zmiňovaných žen 

(Shaw, 2013). Studie prokazují, že se hráčky potýkají s diskriminací a marginalizací. 
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Nejsou  považovány  za  „skutečné  hráče“,  nýbrž  hráče  neautentické  v porovnání 

s mužskými protějšky. Je zpochybňována jejich důvěryhodnost a um, a jsou označovány 

za  spíše  příležitostné  hráče  se  samozřejmě  nižší  statutem  (Maclean,  2016,  s.  24). 

Pomocí této marginalizace, diskriminace či devaluace je celá skupina vytlačována herní 

kulturou za hranici normality při popisování typického hráče.

Výzkumy dále ukazují, že stereotypní označení v souvislosti s hráčkami mají negativní 

vliv na jejich herní prožitek i výkonnost, což se projevuje například emočním napětím 

nebo zhoršenými dovednostmi (Vermeulen a Van Looy, 2016, s.  288). Tato zjištění 

mohou být jedním z důvodů, proč se ženy příliš neidentifikují s označením hráčky.

Lze také říci, že jsou hráčky stereotypizovány dvojnásob. Za prvé se jedná o již popsaný 

stereotyp jako hráče nižší kvality, zároveň ale nesmíme opomenout, že komunita jako 

taková se setkává  se stereotypním označením jako je  například „geek“,  antisociální, 

závislý, s nadváhou aj.

Otázka  identity  hráček  a  hráčů  je  také  ovlivňována  herními  postavami  a  jejich 

reprezentací  přímo  ve  hrách.  Muži  jsou  většinou  modelováni  jako  svalnatí  vysocí 

jedinci  s monumentálním silným brněním,  ženské postavy jsou však oděné většinou 

spoře  tak,  aby  byly  zvýrazňovány  jejich  přednosti.  Bryce  a  Rutter  tvrdí,  že  ženské 

postavy  jsou  zobrazovány  jako  princezny  nebo  staré  moudré  ženy.  Vystupují  jako 

objekt touhy a čekají na záchranu chrabrého rytíře. Autoři tvrdí, že tato role podtrhuje 

ženskou  pasivitu  a  zvýrazňuje  mužskou  dominanci  (2002,  s.  246).  Musím  však 

podotknout, že zobrazování mužských a ženských postav se postupně mění a mnohdy je 

na samotných hráčích, aby si vybrali, jaký bude mít jejich charakter pohlaví a vzhled. 

Hráči i hráčky hrají za různé postavy z mnoha důvodů, neplatí zde předpoklad, že by 

muži hráli výhradně za mužský charakter a ženy za ten ženský.

Skutečnost je taková, že se hraní digitálních her tak stává více sociální záležitostí, než 

tomu  bylo  dříve.  Konzole  a  počítače  jsou  často  součástí  společenského  obytného 

prostoru, je tedy možné hrát s celou rodinou nebo přáteli. Dalším příkladem jsou tzv. 

LAN párty. Hráči se sejdou na velkém veřejném místě, přinesou si vlastní počítače nebo 

konzole a na nějaký čas si vytvoří prostředí pro společné hraní (Flew, 2008, s. 135–

136).  Zároveň  vznikají  internetové  kavárny,  které  překlenují  potíže  s prostorem pro 

hraní malých skupin. Velká vzdálenost mezi hráči už dnes také není překážkou díky 
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online hraní. Komunikaci zajišťuje buď psaná forma (chatování) nebo hlasové spojení 

pomocí  externích  aplikací,  popřípadě zabudované funkce přímo ve hře.  Společenská 

setkávání fanoušků a nadšenců hry jsou taktéž dnes běžnou záležitostí.

Lidé v online multiplayerových hrách11 zakládají různé herní skupiny, klany, guildy aj., 

které sdružují  rodinu, přátele i zcela cizí  hráče z celého světa. Cíle těchto skupin se 

různí. Některé slouží jako prostředek pro sdružení schopných hráčů k hernímu soutěžení 

a kooperaci,  jiné se zaměřují  spíše na sociální rovinu hraní. Lidé v těchto skupinách 

získávají jisté role a postavení, spojují se za účelem dosažení určitých cílů jako je boj 

s nepřítelem,  sbírání  surovin  a  mnoho  dalšího.  V těchto  uskupeních  existuje  mimo 

regulace hry i autoregulace, hráči si vytváří pravidla a normy, které jsou vymahatelné 

pomocí různých odměn a trestů (Flew, 2008, s. 136).

11 Hry pro více hráčů
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2. Praktická část
Praktická část se zabývá samotným výzkumem mediálního obrazu hráčů. Nejprve se 

zaměřuji  na  teoretický  podklad  nutný  k vlastnímu  bádání.  Čtenáře  seznamuji 

s výzkumem Erin Maclean a jejího týmu, který poskytl základní stavební kámen pro 

vlastní zkoumání. Následně se zaměřuji na výzkumné otázky a hypotézy, se kterými do 

výzkumu  vstupuji.  Součástí  práce  je  i  kapitola  o  metodologii  šetření  a  vymezení 

zkoumaného prostoru. Závěrem pak shrnuji obsah sesbíraných dat a zároveň výsledky 

interpretuji.

2.1 Výzkum mediálního obrazu hráčů

Kvalitativní  studie  Erin  Maclean  z roku  2016  studuje  stereotypy,  které  se  objevují 

v tisku.  Zkoumá  především  to,  jakým  způsobem  jsou  hráči  popisováni  v herních 

a mainstreamových médiích. Výzkum se ve své druhé části zabývá podrobněji tématem 

genderu, a tím, jakým způsobem je nahlíženo na ženy v herním prostředí.

Výzkum uvádí, že média (news media) a vnímání publika je propojeno, což má dopad 

na to, jakým způsobem jsou hráči vnímáni veřejností,  ale také na to, jak sami hráči 

představují/prodávají svou identitu (2016, s. 17).

Digitální hry jsou často popisovány jako výsada heterosexuálních bílých adolescentních 

mužů, ve kterých hry vzbuzují agresi, sociální izolovanost a vedou k obezitě (Narine 

a Grimes,  2009, s.  333).  Někteří  autoři  tvrdí,  že  při  boji  se  stereotypy není  hráčská 

komunita za jedno: někteří hráčí proti těmto stereotypům aktivně bojují, kdežto druhá 

část je svým jednáním potvrzuje (Dutton, Consalvo a Harper, 2011, s. 303).

Erin  Maclean  provedla  kvalitativní  studii  na  75  novinových  článcích  (pravicově 

i levicově zaměřených), které se věnovaly následujícím tématům: 

1. Závislost a úmrtí hráčů.

2. Cenzura, zákazy a stahování her z prodeje.

3. #GamerGate a sexismus v herní kultuře.

4. R18+ videoherní rating.

5. Hry a násilí.
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Autorka obhajuje výběr témat jako výsledek předvýzkumu. Témat bylo původně více, 

nicméně  pro  lepší  soudržnost  výzkumu bylo  vybráno pouhých  pět  nejvýznamějších 

témat, která se objevují v herní literatuře.

Nashromážděné články měly poskytnout přehled online zpravodajského pokrytí herní 

oblasti  v Austrálii,  Spojených  státech  amerických  a  Velké  Británii  z let  2009–2015 

(2016, s. 22).

Data byla sbírána primárně přes Google search engine, klíčová slova byla určena na 

základě již zmíněných pěti tematických okruhů, které si autorka zvolila jako předmět 

zkoumání. Ve vyhledávání se badatelka pokoušela o napodobení toho, jak běžní lidé 

vyhledávají  články  na  základě  daných  témat  (2016,  s.  23).  Autorka  při  výzkumu 

podnikla  kroky  pro  zajištění  spolehlivosti  článků  ve  vyhledávání  (použití  jiných 

vyhledávačů, vyhledávání v různých částech dne apod.).

Tento výzkum slouží jako podklad pro mé vlastní zkoumání. Pro diplomovou práci jsou 

relevantní pouze kategorie, které výzkumný tým definoval. Výzkum mnou provedený 

se od předlohy odlišuje  hned v několika bodech.  První je  jeho kvantitativní  povaha, 

která  se  liší  od  kvalitativního  způsobu  šetření,  který  byl  aplikovaný  na  výzkum 

Maclean.  Další  změna  je  ve  zkoumaném  časovém  rozmezí  a  taktéž  ve  výběru 

analyzovaného média. Přístup ke kategoriím je rovnocenný, nevyhýbám se ani tématům 

novým,  které  naopak  vítám.  Předpokládám,  že  mohou  výzkum  obohatit,  a  tím 

poskytnout  co  možná  nejdetailnější  informace  o  tom,  jak  skutečně  média  referují 

o herním  trhu  a  hráčích.  Poslední  změna  se  týká  tématu  zabývajícím  se  hnutím 

#GamerGate.  To rozvířilo  v roce 2014 debatu o etických praktikách ve videoherním 

žurnalismu.  Toto  téma  bylo  v době  výzkumu  Maclean  relevantní,  nicméně  pro  mé 

zkoumání už nemá význam. Proto jsem kategorii rozšířila na obecnější téma genderu 

a sexismu v herní kultuře.
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2.2 Výzkumné otázky a hypotézy

Jak už bylo zmíněno, cílem diplomové práce je zjistit  a zhodnotit,  jakým způsobem 

média  informují  o  hráčích  a  samotných  videohrách.  Práce  zkoumá,  zda  výstupy 

vycházející  v tuzemských  denících  zapadají  do  navrženého  modelu  ze  zahraničí  od 

výzkumného týmu Erin Maclean.

Pro dosažení stanoveného cíle práce je třeba si stanovit několik hypotéz (H). Jedná se o 

předpoklady,  se  kterými  vstupuji  do  výzkumu.  Tyto  domněnky  pak  skrze  jasně 

definované výzkumné otázky (VO) ověřuji.

V rámci diplomové práce hledám odpovědi na následující otázky:

VO1:  Vyskytuje  se  v mediálních  výstupech  téma:  Závislost  a  úmrtí  hráčů 

videoher?

VO2: Vyskytuje se v mediálních výstupech téma: Zákaz, cenzura a stahování her 

z prodeje?

VO3:  Vyskytuje  se  v mediálních  výstupech  téma:  Sexismus  a  gender  v herní 

kultuře?

VO4: Vyskytuje se v mediálních výstupech téma: R18+ a videoherní rating?

VO5: Vyskytuje se v mediálních výstupech téma: Hry a násilí?

VO6: Jaká další témata se vyskytují v mediálních výstupech zabývajících se herní 

tematikou?

VO7:  V jakém  poměru  se  jednotlivá  témata  v tisku  vyskytují,  která  témata 

převažují?

VO8:  Liší  se  situace  na  českém  mediálním  trhu  od  původního  modelu  Erin 

Maclean? Jak se liší?

Tyto otázky pomohou ověřit, popřípadě vyvrátit následující výzkumné hypotézy:

H1:  Česká  média  spojují  videohry  a  hráčství  především  s předpokládanými 
negativními účinky jejich působení jako je násilí a závislost.

Hypotéza  vychází  z představy  o  obecné  náladě  ve  společnosti:  hry  jsou  návykové 

a především  ztráta  času.  Hraní  her  je  také  přirovnáváno  k hazardu,  který  se  pojí 

s kriminální  činností  a  ilegalitou.  Zároveň  s přibývajícími  násilnými  činy 

a teroristickými  hrozbami  vyvstává  téma  násilných  her,  které  svou  realističností 

připomínají skutečný svět.

30



H2: Česká média se nezajímají příliš o otázku genderu a sexuálních motivů.

Hraní her bylo v minulosti vnímáno jako okrajová záležitost. Slouží jako kratochvíle 

mladých  asociálních  mužů.  Vzhledem  ke  konzervativnějšímu  charakteru  české 

společnosti  a  také  malému  hernímu  trhu,  předpokládám,  že  je  téma  videoher  jasně 

spojováno  s muži,  a  proto  neočekávám  přílišnou  četnost  článků,  které  se  zabývají 

genderem nebo sexuálními motivy.

H3: Témata zabývající se ratingem a cenzurou videoher se v českých médiích příliš 
neobjevuje.

Téma ratingu (hodnocení obsahu videoher) a cenzury nebo zákazu se nejeví jako velmi 

zajímavé nebo skandální. Zároveň není běžné, aby demokratické státy cenzurovaly nebo 

zakazovaly obsah videoher. Předpokládám tedy, že články zabývající se tímto tématem 

budou spíše ojedinělé.

H4: Počet článků zabývajícími se herní tematikou napříč lety 2016 až 2018 má 
stoupající tendenci.

Tato  hypotéza  vychází  ze skutečnosti,  že  videohry generují  větší  zisky než  filmový 

průmysl  a  jejich  obliba  stále  stoupá.  I  přesto,  že  videoherní  trh  je  v Česku  stále 

v plenkách, objevují se první turnaje v rámci tzv. elektronického sportu12. Zároveň se 

v posledních  letech  objevují  na  trhu  velmi  úspěšné  herní  tituly  z dílen  českých 

vývojářských studií, proto předpokládám, že média budou o těchto úspěších referovat.

2.3 Metodologie výzkumu

Ke  zkoumání  mediálního  obrazu  jakéhokoliv  subjektu  se  hojně  využívá  metoda 

mediální  analýzy.  Ta vychází  ze zkoumání  a zpracování  obsahů mediálních sdělení, 

které v sobě nesou zmínku o sledovaném subjektu. Metoda zkoumá, jak je o zvoleném 

tématu referováno ve vybraných médiích v určitém časovém rozsahu. Analýza může být 

prováděna  kvantitativně, kvalitativně, ale  i  samozřejmě  kombinací  obou  přístupů 

v závislosti na požadavcích samotného výzkumu (Schulz a Reifová, 2004, s. 29–30). 

Pro  potřeby  analýzy  mediálního  obrazu  hráčů  však  používám  výhradně  přístup 

kvantitativní, a to hned z několika důvodů.

12 Elektronický  sport  neboli  e-Sport  je  herní  odvětví,  které  se  zabývá  profesionálním  hraním 
počítačových a jiných digitálních her. Jednotlivci nebo celé týmy soupeří v rámci pořádaných turnajů (ať 
už po internetu nebo na „sportovišti“) o prestiž, ale i věcné ceny nebo finanční obnos. E-Sport se stává  
velmi výnosným druhem podnikání pro jednotlivé hráče, sponzory i majitele týmů.
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Silnou  stránkou  kvantitativní  obsahové  analýzy  je  její  schopnost  zpracovat  velké 

množství mediálních sdělení a dat k nim přidružených. Metoda je vysoce strukturovaná, 

dobře ověřitelná,  a  zároveň se vyznačuje  velkou mírou objektivity.  To znamená,  že 

výzkum lze bezpečně ověřit i bez původních výzkumníků nebo kódovačů. Výhodou je 

také přehledná forma výstupů, které jsou většinou ve formě grafů či tabulek (Schulz 

a Reifová, 2004, s. 29–30).

2.3.1 Vymezení zkoumaného předmětu

Aby  byla  kvantitativní  obsahová  analýza  úspěšně  provedena,  je  nutné  si  stanovit 

výběrový soubor, který se následně stane předmětem zkoumání. Dle Schulze probíhá 

tento  výběr  ve  čtyřech  rovinách.  Nejprve  je  nutné  si  zvolit  média,  která  budou ve 

výzkumu sledována. Následně si vymezím obsah, který se stává předmětem zkoumání. 

Dále určím časové období, které je pro subjekt relevantní a poslední rovinou vymezení 

je  pak  definice  obsahové  jednotky,  jejímž  spojením  pak  vzniká  výběrový  soubor 

(Schulz a Köpplová, 1998, s. 36).

Vzhledem k cíli práce, která zjišťuje, jak jsou hráči a digitální hry popisováni českými 

médii,  jsem  pro  výzkum  zvolila  celostátní  deníky  Aha!,  Blesk,  E15,  Hospodářské  

noviny, Lidové noviny, Mladá fronta DNES a Právo, a to včetně příloh. Tisk byl zvolen 

především proto, že noviny, potažmo celostátní deníky, čtou především dospělí čtenáři 

(Unie  vydavatelů,  2016).  Vycházím  tedy  z  předpokladu,  že  obsah,  který  se  v tisku 

nachází, je vytvářen právě pro dospělé publikum, které dle předpokladu videohry příliš 

nehraje.  Všechny  tyto  deníky  byly  po  celou  dobu  zkoumaného  období  vydávány 

v nezměněné podobě. Výhodou tisku je také jejich  stálost,  a to především z důvodu 

nemožnosti další manipulace. Tisk má v tomto případě velkou výhodu oproti například 

internetovým médiím, jejichž obsah může být pozměněn nebo dokonce vymazán.

Výběr médií  také zajišťuje  co možná největší  rozmanitost  novin.  Do výzkumu jsem 

zahrnula bulvární i seriózně vnímaná periodika, která jsou různorodá i na poli ideologie. 

Díky speciálním přílohám, které periodika poskytují, jsou zkoumány i rubriky zaměřené 

výhradně na muže nebo ženy (příkladem příloh je v případě Mladé fronty DNES AUTO 

DNES a Ona DNES), a nevyhýbá se ani podnikatelům nebo sportovním nadšencům. 

Zároveň výhodou výběru tisku je také rozmanitější škála publikovaných článků, které 

zahrnují jak zpravodajství, tak i publicistiku, která je pro výzkum stejně tak relevantní.
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Co  se  týče  mediálního  obsahu,  do  výzkumu  jsou  zahrnuty  veškeré  tištěné  články 

obsažené ve vybraných periodikách: zpravodajství, publicistika, komentáře i rozhovory. 

Výzkum se nevyhýbá ani názorovým článkům, které jsou podstatnou součástí toho, jak 

jsou hráči v médiích popisováni.

Časové období je ohraničeno roky 2016 až 2018. Tyto tři roky jsou dostatečně aktuální, 

aby dokázaly popsat trendy, které se v médiích v souvislosti s hráči videoher objevují. 

Zároveň se o hrách a hráčích v médiích hovoří stále více, a to díky neustále stoupající 

popularitě,  rostoucím tržbám a  taktéž  pronikání  elektronického  sportu  do  veřejného 

povědomí.  Tyto  roky jsou také  důležité  z hlediska  událostí,  které  se  staly  v herním 

světě.  Mezi  ně  patří  vydání  mobilní  hry  Pokémon  GO,  úvahy  o  připuštění  hraní 

videoher  mezi  olympijské  sporty  a  taktéž  zařazení  závislosti  na  počítačových  hrách 

Světovou  zdravotnickou  organizací  do  kategorie  psychických  poruch.  Pro  českou 

krajinu je toto období důležité především díky vydání několika světově velmi úspěšných 

českých her Shadowgun Legends, Kingdom Come: Deliverance a Beat Saber.

Posledním typem vymezení je nutnost určit si kódovací jednotku, která je pro analýzu 

mediálního  obrazu nesmírně  důležitá.  Kódovací  jednotka  se  zakóduje  podle  předem 

vypracované  kódovací  knihy.  Kódovací  kniha  obsahuje  vybrané  proměnné,  které 

pomohou najít odpověď na zvolené výzkumné otázky. Zároveň se jedná o jakýsi návod 

pro kódovače a později i pro zájemce, kteří chtějí výzkum ověřit nebo na něj navázat. 

Kódovací jednotkou je tedy jakýkoliv redakční příspěvek, který obsahuje klíčová slova 

hráč, hráčství, herní, gaming, gamer, videohra, mobilní hra, online hra, digitální hra,  

počítačová hra, PC hra a konzolová hra. Při kódování nejsou brány v potaz doprovodné 

obrazové materiály včetně fotografií a grafů.

Ve výzkumu nebyly kódovány příspěvky, ve kterých je herní tematika pouze okrajově 

zmíněna (často ve výčtu nešvarů dnešní doby společně se sociálními sítěmi, mobilními 

telefony a tablety). Dále jsou vynechány příspěvky, které zmiňují jiné typy hráčů, tedy 

sportovce,  šachisty,  hráče deskových her, hudebníky a taktéž ustálené slovní spojení 

„hráč na trhu“ v případě, že se nejedná o trh herní. Posledním typem opomíjeného hráče 

je hráč hazardních her. Veřejné herny s automaty (ne arkádovými) ani online gambling 

nemají  s  hraním jako formou zábavy nic  společného.  Hazard je  ve výzkumu taktéž 

zastoupen, ale pouze v případě, že je dán do přímé souvislosti s digitálními hrami, které 

nejsou primárně určené k hazardním účelům.
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Pro  následné  provedení  výzkumu  je  důležité  určit  si  proměnné,  které  poslouží  pro 

roztřídění  jednotlivých  příspěvků.  Jednotky  výzkumu  je  nutné  převést  na  měřitelné 

veličiny, jakou jsou například vteřiny, počet znaků a další. Při tomto procesu vybíráme 

znaky, které jsou pro výzkum podstatné. Každý znak pak může nabývat různých hodnot 

nebo charakteristik. Ty jsou potřeba označit číselným kódem, který bude sloužit jako 

zástupné označení pro danou hodnotu a zároveň bude zanesený do záznamové tabulky 

(Schulz a Reifová, 2004, s. 41–42). 

Pro  získání  dat  k provedení  výzkumu byla  využita  databáze  Newton Media  Search, 

která se zabývá monitoringem českých médií. Tato služba sdružuje plné texty příspěvků 

objevujících  se  v českém  tisku.  Pro  vyhledání  relevantních  příspěvků  byla  využita 

možnost  filtrování  příspěvků  za  pomocí  klíčových  slov,  výběru  média  a  rovněž 

časového rozmezí.

2.3.2 Kódovací kniha

Cíl: Analýza mediálního obrazu hráčů digitálních her.

Analyzovaná  média:  Aha!,  Blesk,  E15,  Hospodářské  noviny,  Lidové  noviny,  Mladá  

fronta DNES, Právo – včetně speciálních rubrik

Kódovací jednotka:

Jeden redakční příspěvek, který obsahuje klíčová slova  hráč, hráčství, herní, gaming,  

gamer,  videohra,  mobilní  hra,  online  hra,  digitální  hra,  počítačová  hra,  PC  hra  

a konzolová hra

Proměnné:

MÉDIUM: 1 Aha!

2 Blesk

3 E15

4 Hospodářské noviny

5 Lidové noviny

6 Mladá fronta DNES

7 Právo

DATUM VYDÁNÍ: zaneseno ve formátu DD.MM.RRRR

DÉLKA: uveden počet znaků bez nadpisu
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STRANA: uvedena strana výskytu příspěvku

TÉMA ZÁVISLOST: 0 Nelze určit

1 Ano

2 Ne

TÉMA CENZURA: 0 Nelze určit

1 Ano

2 Ne

TÉMA GENDER: 0 Nelze určit

1 Ano

2 Ne

TÉMA RATING: 0 Nelze určit

1 Ano

2 Ne

TÉMA NÁSILÍ: 0 Nelze určit

1 Ano

2 Ne

TÉMA JINÉ: 0 Nelze určit

1 Ano

2 Ne

JINÉ TÉMA: Název jiného tématu

POZNÁMKA: Poznámka kódovače

Proměnná  médium značí  to,  ve kterém z vybraných deníků byl  analyzovaný článek 

umístěn.  V případě  příloh  se  proměnná  médium  kóduje  jako  hlavní  médium 

(př. magazínu ego! připadá hodnota 4 Hospodářské noviny). Datum vydání udává den, 

kdy byl  příspěvek  originálně  vydán.  Strana vypovídá  o umístění  příspěvku v rámci 

deníku. Proměnná téma odkazuje k jednotlivým tematickým okruhům. Zjišťujeme, zda 

dané téma bylo v příspěvku zmíněno, a to na základě klíčových slov, která se s tématem 

pojí. Proměnná jiné téma pak slouží k identifikaci jiných tematických okruhů, které se 

v tisku  objevují.  Poznámka pak  může  sloužit  k bližší  identifikaci  příspěvku  nebo 

tématu.
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2.4 Výsledky a jejich interpretace

Při výzkumu byly vyhledávány články, které se zabývaly hráči digitálních her a obecně 

videoherním  prostředím  mezi  lety  2016  a  2018  včetně.  Výzkum  byl  prováděn 

v denících Aha!, Blesk, E15, Hospodářské noviny, Lidové noviny, Mladá fronta DNES 

a Právo pro  zajištění  co  největší  rozmanitosti  v  mediální  oblasti.  Kódování  bylo 

prováděno  pomocí  statistického  programu  PSPP  a  během  procesu  kódování  bylo 

nasbíráno přesně 1000 záznamů. Tematických zmínek však bylo 1074, protože několik 

článků v sobě obsahovalo témat více. 

V roce 2016 bylo vydáno celkem 352 článků, které se zabývaly herní tematikou. V roce 

2017 jich bylo o něco méně – 340 článků a v roce 2018 jejich počet klesl dokonce na 

308  výskytů.  Původní  předpoklad  byl,  že  herní  tematika  se  dostává  do  mediálního 

povědomí  stále  častěji,  přesto  však  data  ukazují  trend  opačný.  Tuto  skutečnost 

vysvětluji tím, že v roce 2016 pronikla na trh zcela unikátní mobilní hra Pokémon GO, 

která  využívá  rozšířenou realitu,  a  vyhnala  tak  mnoho hráčů od počítačů  a  herních 

konzolí na lov Pokémonů ven. Pokémonní tematika byla v roce 2016 obsahem hned 48 

článků. Mnoho dalších pak referovalo o jiných geolokačních13 hrách, které se původním 

lovem příšerek inspirovaly. Jednalo se především o hry mající přesah do vzdělání, ať už 

bylo cílem návštěva památek nebo toulky po městě. 

Pro klesající tendenci článků nabízím však i další možná vysvětlení. Jedním z nich je to, 

že se videoherní  články koncentrují  spíše na prostředí webu, kde tak osloví  cílovou 

skupinu herních nadšenců. Posledním možným vysvětlením, které nabízím, je postupná 

změna  v pojetí  herní  tematiky.  I  přesto,  že  tato  domněnka  není  podpořena  čísly, 

povšimla jsem si při sběru dat zvyšující se kvality článků, které se zabývaly digitálními 

hrami. Na článcích se začínají podílet osoby, které se ve videoherním světě pohybují, 

a tak texty vykazují vyšší kvalitu. Nelze také opomenout možnost výskytu chyby při 

kódování, nicméně si nemyslím, že by chyba mohla způsobit tak výraznou odchylku.

Největší počet herních článků otiskl deník Hospodářské noviny, a to v počtu 302 článků. 

Druhé místo si odnesla Mladá fronta DNES (241 textů), a třetí Právo se 199 zmínkami. 

Lidové noviny vydaly 118 videoherních textů, E15 78, a na chvostu se umístily bulvární 

13 Hry, které se hrají v terénu za pomocí souřadnic GPS.
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2.4.1 Kategorie

V rámci kódovacího procesu se objevilo kromě pěti základních témat od týmu Maclean 

(závislost, cenzura, gender, rating  a  násilí) ještě dalších pět relevantních tematických 

celků, které pokrývaly mediální obsah jednotlivých článků zabývajících se videoherní 

tematikou. Jedná se o témata: aktuality, kultura, recenze/herní tipy, technologie a téma. 

Obsah jednotlivých okruhů je představen na dalších řádcích.

2.4.1.1 Závislost

Závislost  byla  jednou  z hojně  se  vyskytujících  témat.  Celkově  bylo  vydáno  během 

sledovaného období 85 článků (zhruba 8 % z celkového počtu herních textů), které se 

soustředily na téma závislosti na hraní digitálních her. Mediální texty se zaměřovaly ve 

velké  míře  na  hazard  a  rizika  s ním  spojená.  V některých  případech  novináři 

přirovnávali hraní videoher k hazardu přímo, v jiných případech tvrdili, že se mu spíše 

jen  podobá.  Tuto  debatu  podpořila  také  diskuze  o  tzv.  lootboxech  (téma rozebírám 

podrobněji  později).  Mnoho autorů článků se však shodovalo na tom, že časté hraní 

digitálních her lze přirovnat k závislosti, což následně potvrdila i Světová zdravotnická 

organizace, která zařadila závislost na hraní videoher mezi psychické poruchy. Závislost 

však dle článků nemusí vznikat výhradně jen na hrách, ale obecně bylo toto nebezpečí 

spojováno  s dalšími  online  aktivitami,  jako  je  brouzdání  na  internetu,  chatování 

s přáteli…,  tedy  celkově  s používáním  elektroniky.  Hraní  bylo  také  přirovnáváno 

k novodobým drogám. Soudobá mládež údajně mění „tradiční drogy“ právě za trávení 

času před obrazovkami počítačů a mobilních zařízení.  Na základě této shody deníky 

otiskly různé tematické články zaměřující se na to, co dělat s takto závislým dítětem. 

Nabízely rady a tipy, poskytovaly rozhovory s psychology a taktéž přímo adiktology 

(odborníky na závislosti). Ve vzácných případech se obsahy zaměřovaly i na dospělé 

hráče, především rozebíraly problémy, které se mou u hráčů objevit jako neschopnost 

najít si skutečného partnera a také možné sexuální poruchy.

Je nutné ale dodat, že někteří autoři tento pohled na hráče vyvraceli. Uváděli, že hraní 

není  ze  své  podstaty  návykové  a  mnoho  údajně  závislých  nevykazuje  dostatek 

symptomů pro vyhodnocení skutečné závislosti. Zároveň odborníci apelovali na rodiče, 

aby se svými potomky hry také hráli a snažili se tuto zálibu pochopit. V případě, že jsou 

rodiče  zapojeni,  mohou  směřovat  dítě  takovým  směrem,  aby  se  vyvarovalo  hrám 
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2.4.1.5 Násilí

Násilí a videohry bylo mediálně často zmiňovaným tématem. Nejprve stránky deníků 

pokryly veškeré aspekty hry Pokémon GO, a na řadu přišlo i násilí.  Hra vzbuzovala 

v některých  hráčích  (především  dětech)  agresivní  chování  při  virtuálních  bojích 

o důležité herní budovy, taktéž se na hráče údajně zaměřily loupeživé gangy, které své 

oběti připravovaly o mobilní telefony.

U agresivního chování dětí se však ještě zdržím. Média informovala o dětské agresi 

několika způsoby. Prvním z nich bylo varování, spíše pro rodiče, před videohrami, které 

v sobě ukrývají nějaký násilný obsah. Před těmito tituly je nutné ratolesti uchránit. Další 

texty  navazovaly  na  skutečnost,  že  děti  hry  s násilným  obsahem  už  dávno  hrají. 

Polemizovaly především nad dopady na rozvíjející se dětskou psychiku. Některé články 

tvrdily,  že  násilný  obsah  má  na  děti  neblahý  vliv  v podobě  snižující  se  trpělivosti, 

a naopak zvyšující se míry agrese. Jiné články tuto hypotézu odmítaly.

Samostatnou kapitolou bylo také násilí ve školách. Opět články zmiňovaly, že děti jsou 

ve  škole  agresivnější  v důsledku  vlivu  násilných  videoher,  ale  i  dalších  soudobých 

mediálních  platforem  jako  jsou  sociální  sítě,  portály  s video  obsahem  a  další. 

Zmiňována byla šikana, ale taktéž kyberšikana a krádeže virtuálních předmětů. Musím 

však podotknout,  že  kyberzločin nebyl  zmiňován výhradně ve spojitosti  s dětmi,  ale 

také jako obecný problém, kterému jsou vystaveni téměř všichni hráči.

Poslední  velkým tématem zahrnujícím mladé  hráče  bylo varování  před  nebezpečím, 

kterému jsou děti  na  internetu  (a  ve  videohrách)  vystaveny.  Jedná se  o  vylákávání 

osobních údajů, zmiňované krádeže herních předmětů a účtů a také, bohužel, zneužívání 

a vydírání dětí.

Další část textů se zaměřovala na spojitost mezi násilnými zločiny a videoherní sférou. 

Příkladem jsou teroristické činy. Média často uváděla do souvislosti fakt, že radikálové 

měli ve svých počítačích nainstalované násilné počítačové hry, které mohly sloužit jako 

pobídky ke spáchání zločinů proti lidskosti. Mimo jiné média zmiňovala právě českého 

sympatizanta s tzv. Islámským státem, který byl dle deníků závislým na hraní násilných 

počítačových her.
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2.4.1.6 Aktuality

Pod souhrnné označení  aktuality  spadá  široká  škála  článků,  které  se  dotýkají  herní 

oblasti.  Nejpočetnější  zastoupení  zde  mají  texty,  které  odpovídají  rubrice  zpráv 

z domova i ze zahraničí. V této kategorii se také nejčastěji objevují průniky s ostatními 

tematickými celky, jako jsou zmínky o spáchaných zločinech (viz násilí) aj.

Kategorie aktualit také zahrnuje informace o oborových konferencích a dalších herních 

událostech a setkáních sdružující hráče. Ať už se jedná o setkání ve světovém měřítku 

jako  je  Electronic  Entertainment  Expo  (E3),  celorepublikové srazy  fanoušků 

(Utubering) nebo jen sešlost pro pár místních zmíněná v regionální rubrice (KoprCon). 

Pozvánky se však neomezovaly pouze na tento typ akcí, média se věnovala i například 

novodobým dětským táborům,  které  lákaly  na  stylizaci  do  oblíbené  střílečky,  nebo 

naopak zaměřující se spíše na výuku práce se sociálními sítěmi. Díky pokémonní mánii 

se pozvánky týkaly také zajímavých míst,  kde lze najít  vzácné kousky a zároveň si 

prohlédnout kus historie.

Do aktualit jsem také zařadila informace z akciového trhu. Musím se přiznat, že příliš 

nerozumím  tomu,  proč  média  z onoho  vymezeného  herního  prostoru  ukrajují 

podstatnou část tím, že informují o změnách ve výdělcích několika vybraných herních 

společností, které ale pravděpodobně čtenář vůbec nezná. Původní domněnka byla, že se 

tímto  typem  zpráv  zabývá  spíše  deník  E15,  který  má  ekonomické  zaměření,  tato 

domněnka se nicméně nepotvrdila. Vysvětlením může být to, že tento typ zpráv otiskují 

světové deníky a tuzemská média se takto inspirují.

Tato kategorie samozřejmě zahrnuje i novinky ze světa vývoje her. Informace se týkaly 

jak  ryze  komerčního  trhu  (vývoj,  uvedení  na  trh,  zisky),  tak  i  vývoje  titulů  nebo 

aplikací, které mají pomoci při léčbě, prevenci nebo rekonvalescenci pacientů.

Nechyběly ani spekulace o pronikání videoher mezi olympijské disciplíny, což vzbudilo 

nutnost seznámit čtenáře s e-Sportovou scénou. Tato debata otevřela samozřejmě téma 

násilí  a  také  definování  toho,  co  je  a  není  sport.  Jiné  texty  se  zase  zaměřily  na 

ekonomickou  stránku  této  činnosti,  vyzdvihovaly  finanční  potenciál,  zhodnocovaly 

sledovanost těchto turnajů na internetu a samozřejmě nechybělo srovnání s tradičním 

pojetím sportu.
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Tato kategorie zahrnuje nejrůznější zprávy a recenze o herních komponentech (grafické 

karty, procesory apod.). Tyto součástky jsou běžnou součástí počítačů, článek byl ale 

kódován  jen  v případě,  že  v něm  bylo  vyzdvihováno  spojení  mezi  příslušným 

komponentem a hráčskou obcí.

Dalším  technologickým  tématem  byl  konzolový  trh.  Vzhledem  k vydání  několika 

nových konzolí (nebo jejich vylepšených verzí) bylo mediální pokrytí poměrně značné. 

Články o herních konzolích zahrnovaly jak krátké zmínky o vydání, tak i rozsáhlejší 

recenze.  To stejné platilo  i  pro mobilní  telefony,  u kterých se rok od roku stupňuje 

technologický pokrok, a mohou tak sloužit jako výkonný herní stroj.

Technologické  rubriky  se  také  ve  velké  míře  zabývaly  virtuální  realitou.  Články se 

soustředily  nejen  na  její  herní  využití,  ale  také  i  na možnosti,  jak  tuto  přelomovou 

technologii používat v běžném životě. V návaznosti na ono praktické využití byl často 

zmiňován obor medicíny a také to, jak může virtuální realita, a hry pro ni vytvořené, 

přímo pomáhat s léčením pacientů.

V rámci této kategorie jsem se také setkala s novinkami a recenzemi z oblasti herních 

periferií.  Toto  souhrnné  označení  pod  sebou  ukrývá  herní  příslušenství,  jako  jsou 

mechanické klávesnice, počítačové myši, sluchátka, mikrofony a další produkty, které 

jsou určené spíše pro účely hraní než pro běžné využití.

Poslední  technologické  téma,  které  ovlivnilo  hráče,  byly  texty  zabývající  se 

kryptoměnami (o nich více později).

Téma  technologie  bylo  zmiňováno  jako  třetí  nejčastější  co  do  celkového  počtu 

tematických zmínek.  Nejvíce  se mu věnovali  redaktoři  z Hospodářských novin,  a  to 

celkem  65krát.  Následoval  list  Právo s 50  zmínkami,  poté  E15 v počtu  15  článků, 

Mladá fronta DNES se o technologiích zmínila celkem 13krát,  Lidové noviny  11krát 

a deník Blesk jednou.
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Další  oblastí  byly  rozhovory,  a  to  nejen  s herními  odborníky,  ale  také  psychology, 

lékaři, ekonomy a hudebníky. Rozhovory sloužily v tomto případě jako forma zjištění 

informací,  ale  také  jako  téma  samé.  Rozmluvy  s videoherními  osobnostmi  se 

zaměřovaly na ony osoby, jejich práci, zájmy, kontroverze a další.

Mimo rozhovory  s osobnostmi  z české  herní  scény vznikaly  také  jakési  medailonky 

právě  o úspěšných  Češích,  kteří  se  díky  nadšení  pro  hry  dostali  buď  až  na  vrchol 

v oboru, nebo je cesty zavedly na nevídaná místa v zahraničí.

Do této kategorie jsem taktéž zařadila články čistě věnované hernímu průmyslu. Těch 

mezi lety 2016–2018 bylo poměrně hodně vzhledem k věhlasu, který české hry ve světě 

dostávají. Deníky popisovaly, co vlastně práce vývojáře obnáší a seznamovaly čtenáře 

s národními videoherními poklady, které vytvořily zlaté české ručičky. Další články se 

zabývaly herními lokalitami a videoherní turistikou. Česká republika je velmi oblíbenou 

předlohou  pro  tvorbu  herního  prostředí,  a  proto  není  divu,  že  hráči  z celého  světa 

navštěvují místa, která už virtuálně znají. Příkladem je oblast Posázaví, kde se odehrává 

příběh hry Kingdom Come: Deliverance. Tato místa se stala natolik populární, že to 

údajně ovlivnilo i cenu tamních pozemků.

Velkým tématem byl také už zmiňovaný e-Sport, a to, jak lze podnikat právě v herním 

byznysu.  Některé  články  čtenáře  seznamovaly  s tímto  fenoménem  skrze  rozhovory 

s odborníky,  jiné  spíše  cestou  komentáře  nebo  vzdělávacího  sloupku.  V oblasti 

podnikání to ale nebyla jediná zmínka o hrách. Novináři se také zaměřovali na praxi 

využívání  herních  prvků  v podnikání,  ale  i  běžném  životě  (sbírání  bodů,  žebříčky 

nejschopnějších obchodníků apod.).

Kategorie téma je poměrně rozsáhlá a lze v ní najít mnoho různých oblastí záběru. Proto 

není divu, že se na pomyslném žebříčku umístila na druhém místě, hned za aktualitami. 

Celkově bylo publikováno 250 článků, které se hlouběji  zabývaly digitálními hrami. 

Nejvíce čtenáře s herním segmentem seznámil deník  Hospodářské noviny, publikoval 

hned 81 textů.  Mladá fronta DNES se mohla pyšnit  také poměrně vysokým počtem 

článků,  a to 64.  Lidové noviny zveřejnily  článků 54,  Právo 26,  deník  E15 16,  a na 

chvostu se umístil Blesk s pouhými 9 články.
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Poměrně výrazně mediálně pokryta byla oblast her z podnikatelské perspektivy. Články 

se zaměřovaly na finanční výkonnost herního trhu a jednotlivých vydavatelství. Také 

informovaly  o  celkových  tržbách,  investicích  ve  významných  herních  vývojářských 

společnostech atd. Texty také komentovaly těžbu tzv. kryptoměn, neboli elektronických 

peněz.  Pro  těžbu  jsou  potřeba  výkonné  počítače,  což  mělo  za  následek  hromadné 

skupování  výkonných počítačových  komponentů.  Absence  těchto  produktů  ovlivnila 

samozřejmě růst cen a dostupnost komponentů, což mělo přímý dopad na hráče.

Hry  byly  často  zmíněné  i  při  vyjmenovávání  nešvarů  dnešní  doby.  Společně  se 

sociálními sítěmi, mobilními telefony a tablety tvoří videohry pravděpodobně jakéhosi 

strašáka všech dospělých, a zejména pak rodičů.

Média  také  spojovala  oblast  videoher  s násilím,  které  je  v lidech  údajně  skrze  hry 

podněcováno.  Jedná  se  například  o  vraždy,  napadení  a  teroristické  činy.  Policejní 

vyšetřování ukázalo, že pachatel byl aktivní v herní komunitě, a spojitost mezi touto 

zálibou a násilným činem se pro média pak nabízí zcela sama. Je nutné dodat, že ne 

všechny  články  stereotyp  podporují.  Někteří  autoři  tento  obecný  názor  vyvrací, 

a k problematice se staví spíše pozitivně ve smyslu, že nelze na hry svést vše, co se ve 

světě  děje.  V případě,  že  digitální  hry  nejsou  přímo  spojeny  s násilím,  přetrvává 

mnohdy element nebezpečí jako závislost na hraní, obezita nebo možné zranění.

Kladný přínos her vnímají média především v případě pracovního využití. Armáda si 

pořizuje  bojové herní simulátory,  které  pomáhají  vojákům připravit  se na skutečnou 

bitvu a taktické operace. V medicíně hry pomáhají lékařům simulovat zdravotní obtíže 

a nabízí cvičné operace. Pacientům pak pomáhají při zotavování v případě úrazu nebo 

nemoci. Hry jsou taktéž vnímané jako prostředek k dosažení nějakého výzkumného cíle. 

Jedná se opět  především o různé  simulace  nebo nástroje,  na  které testovací  subjekt 

nějakým  způsobem  reaguje.  Videohry  slouží  jako  technologický  nástroj  i  jiným 

odvětvím.  Jedná  se  například  o  pomoc  při  projektování  budov,  testování  různých 

strategií a také ověřují dovednosti kandidáta o pracovní pozici.
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Videohry  neměly  ve  zkoumaných  denících  svou vlastní  rubriku,  většinou se články 

s herní  tematikou  objevovaly  v sekcích  o  technologii,  kultuře,  automobilech  nebo 

podnikání.  Tam pak byla často spojována do větších celků,  příkladem jsou novinky 

z technologického světa. Videoherní tematika se taktéž stávala předmětem rubrik „co 

pod stromeček“ a dalších komerčně laděných článků, které nabízí ten pravý dárek pro 

potomky a partnery.

Většina  článků  však  má  spíše  neutrální  charakter.  Jedná  se  například  o  informační 

články  ze  světa  her  a  technologií,  herní  události  a  informace  z podnikatelské 

perspektivy.

2.4.2.1 Rok 2016

Obecné  charakteristiky  uvedené  na  předchozích  řádcích  se  objevují  ve  všech  třech 

zkoumaných letech, zaměřím se spíše na trendy, které jsou pro daný rok významné.

V  roce  2016  jednoznačně  dominoval  fenomén  zvaný  Pokémon  GO.  Jak  už  bylo 

zmíněno, hra se stala hitem nejen v Česku, ale i ve světě. Pořádaly se různé události, 

které pokémonní nadšence sdružovaly. Velkým tématem byl především požadavek, že 

hráči musí za malými příšerkami vyjít ven, a opustit tak svůj dům. To ocenili  nejen 

rodiče  dětí,  ale  i  kasteláni  mnoha českých hradů a  zámků.  Návštěvnost  se  dokonce 

snažili zvyšovat pomocí herních mechanik, kdy bylo možné pomocí návnady přilákat 

větší  množství  Pokémonů…  a  tím  i  návštěvníků.  Hra  však  nebyla  přijata  pouze 

v pozitivním duchu. Deníky uváděly i negativní stránky hry. Jedním z problémů byly 

technické aspekty hry. Hra vyžaduje chytrý telefon s internetovým připojením a také je 

náročná na spotřebu baterie. Dalším nešvarem, který se objevil v souvislosti s mobilní 

hrou, byly tzv. mikrotransakce14. Hráči ve velkém utráceli za herní předměty a obecné 

zrychlení hry, což jistě překvapilo nejednoho rodiče. Vášniví sběratelé také v rámci lovu 

přicházeli  na  místa,  kde  honba  za  Pokémony  nebyla  příliš  vhodná.  Příkladem jsou 

hřbitovy  a  další  pietní  místa  nebo  oblasti,  ve  kterých  se  hráči  pohybovat  nesmí. 

Posledním tématem, které média pokrývala, bylo nebezpečí, které v rámci hry vzniká. 

Jelikož hráči vnímají realitu skrze čočku fotoaparátu, docházelo ke zraněním. Některé 

zločinecké  skupiny  dokonce  hráče  okrádaly,  když  si  na  ně  počíhaly  na  důležitých 

herních místech.

14 Menší nákup za skutečné peníze v rámci hry, který nabízí kosmetické doplňky, různá vylepšení nebo 
rychlejší postup při hře.
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Rok 2016 byl také rokem, kdy se na plátnech kin promítaly filmové snímky na motivy 

her. Prvním byl animovaný film Angry Birds, který je adaptací stejnojmenné mobilní 

hry.  O několik  měsíců  později  mohli  herní  nadšenci  zhlédnout  film  Warcraft 

inspirovaným jednou z nejznámějších her World of Warcraft, a ke konci roku fanoušky 

příliš nepotěšil film Assassin’s Creed, natočený na námět stejnojmenné herní série.

Hráčství  bylo  také  několikrát  spojováno  s hazardem,  gamblingem  a  chystaným 

registrem hazardních  hráčů.  Jak  bylo  již  řečeno,  hazardní  hráčství  není  předmětem 

studia, přesto se ale toto téma několikrát ve výsledcích vyhledávání objevilo, protože 

někteří autoři neodlišují hazardní hry od videoher, což vrhá na celou herní oblast špatné 

světlo. Musím však říci, že hranice mezi tím, co je obyčejná počítačová hra, a co hra 

hazardní, se ztenčuje.  Je to hlavně tím, že se hazardní hry přesouvají  na internet do 

online kasin, což lze snadno zaměnit za hraní s přáteli po internetu. Taktéž se na druhou 

stranu objevují hazardní prvky i v běžných videohrách.

2.4.2.2 Rok 2017

Rok 2017 byl významný především z technologického hlediska. Dva největší výrobci 

herních konzolí uvedli na trh vylepšené modely svých stávajících výrobků. Mediálně 

nejvíce pokrytou technologickou událostí však bylo vydání zcela nové hybridní konzole 

Nintendo Switch. Ta přinesla nové možnosti hraní venku s přáteli i  doma u televize, 

čímž vzbudila velký zájem recenzentů.

Mánie sbírání  Pokémonů v roce 2017 pomalu  opadala,  za  to  ale  inspirovala  mnoho 

dalších tvůrců, a to především z oblasti městské správy, památek a přírodních rezervací. 

Po vzoru Pokémon GO začalo vznikat velké množství podobných geolokačních her, 

které  si  kladly  za  cíl  vzdělávat,  podpořit  návštěvu  památek  a  provést  návštěvníky 

zajímavými historickými okamžiky našeho národa.

V tisku se také začaly objevovat zmínky o rostoucím českém herním průmyslu, a to 

například skrze rozhovory s tvůrci českých her jako je Dan Vávra, Marek Rosa, Jaroslav 

Beck  nebo  Slavomír  Pavlíček.  Zajímavým  tématem  bylo  pro  média  také  využití 

virtuální reality nejen v prostředí her, ale i v různých profesních odvětvích.

Více  prostoru  bylo  také  věnováno herním událostem.  Média  informovala  o  velkých 

světových herních setkáních (Electronic Entertainment Expo, Gamescom, Intel Extreme 

Masters,  Blizzcon),  a zároveň věnovala prostor i  těm českým (Mistrovství ČR v PC 
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hrách,  Utubering,  For  Games).  Ani  staré  dobré  časy  nebyly  v tisku  přehlíženy, 

objevovaly se zmínky o Retro muzeu, Retro herně i výstavě Retrogamingu. 

V tomto roce se také rozvířila debata o tzv. loot boxech. Loot boxy jsou virtuální truhly 

nebo  bedny,  díky  kterým  hráč  po  otevření  získá  náhodné  předměty  do  hry.  Tyto 

předměty mohou být různého typu. Může se jednat o kosmetické úpravy, ale i reálná 

vylepšení, která usnadní postup hrou nebo nabízí výhodu oproti ostatním hráčům. Zisk 

a otevření těchto truhel se liší od hry ke hře, většinou je ale pro odkrytí obsahu potřeba 

peněžní  investice.  V některých  herních  titulech  hráč  získává  boxy v průběhu  hraní, 

a mimochodem existuje zkratka k jejich získání skrze hráčovu peněženku. Jiné hry zase 

udělí  truhlu  s pokladem,  ale  k jejímu  otevření  je  potřeba  klíč,  který  lze  pořídit  za 

reálnou měnu. Další možností je jednoduše nákup truhly s procentuální šancí na získání 

vzácného  předmětu  atp.  Kontroverze  se  rozvířila  s vydáním  hry  Star  Wars 

Battlefront II, a to především proto, že hra nabízela skrze nákup truhel výhodu oproti 

protivníkům.  Nebezpečí  loot  boxů  tkví  také  v tom,  že  tyto  herní  prvky  pracují 

s náhodou, čímž se až nápadně podobají hazardním hrám. V některých případech lze 

získané předměty dokonce zpeněžit skrze různé směnné portály.

2.4.2.3 Rok 2018

Rok 2018 značil rok českého videoherního úspěchu. Média se začala digitálním hrám 

věnovat  z trochu  jiného  úhlu  pohledu.  I  přesto,  že  můžeme  pozorovat  kvantitativní 

úbytek článků, jednotlivé texty se staly obsahově bohatší a názorově rozmanitější, lze 

tedy pozorovat zvýšený zájem o herní tematiku. Do vydání byly zařazovány rozhovory 

s vývojáři, hudebními umělci, i spisovateli, kteří mají přesah i do herního průmyslu.

Média se hojně věnovala nejočekávanější české hře Kingdom Come: Deliverance. Už 

v předchozích  letech  deníky  upozorňovaly  na  unikátnost  tohoto  herního  titulu,  a  to 

z důvodu  velmi  úspěšné  crowdfundingové15 kampaně  na  serveru  Kickstarter.  Nově 

vzniklému  hernímu  studiu  Warhorse  se  v roce  2014  podařilo  na  zmíněném  serveru 

získat přes milion liber. Po vydání míra zájmu ještě stoupla, a to především proto, že se 

vývojářům podařilo prodat dva miliony kopií této hry po celém světě. Domnívám se, že 

se Hospodářské noviny hře věnovaly ve zvýšené míře, protože majitel vydavatelského 

15 Crowdfunding označuje  způsob veřejného financování  projektů,  kde jednotlivci  přispívají  menším 
finančním obnosem, a tím pomáhají ke splnění určeného cíle. Společně tak vyberou částku na projekt,  
který  by  byl  například  nezajímavý  pro  větší  investory,  nebo si  naopak  chtějí  autoři  ponechat  tvůrčí 
svobodu a tento způsob financování je nezažene do okovů velkých vydavatelských domů.
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domu Economia  Zdeněk  Bakala  se  stal  zároveň  většinovým vlastníkem společnosti 

Warhorse studios (až do roku 2019, kdy studio prodal THQ Nordic). Tato domněnka se 

potvrdila jako pravdivá,  Hospodářské noviny téma Kingdom Come zmínily mezi lety 

2016–2018 patnáctkrát, druhá Mladá fronta DNES zaostávala pouze s osmi zmínkami. 

Média se snažila fenomén hry pokrýt z mnoha úhlů, od rozhovorů s otcem hry Danem 

Vávrou, přes  pokrytí  kontroverze,  kterou hra vzbudila  ve světě,  až po pozvánky na 

besedu a videoherní koncerty.

Kingdom Come však nebyla jediná hra, která se dostala do povědomí hráčů i ve světě. 

Česká média začala informovat o celkově rostoucí tendenci českého herního trhu, o jeho 

možnostech  a  samozřejmě  i  překážkách.  České  hry  také  zaujaly  pozornost  státu. 

V tomto roce se poprvé začaly podnikat kroky k tomu, aby české videoherní odvětví 

vzkvétalo i na poli vysokých škol, a dokonce přední česká vývojářská studia založila 

Asociaci českých herních vývojářů, která si klade za cíl podporovat další rozvoj herního 

průmyslu a taktéž spolupráci se státní složkou (Sedlák, 2018). Mimo už zmíněný titul 

od studia Warhorse si pozornost v médiích zasloužily další úspěšné tituly, jako je hra 

Chuchel od studia Amanita Design (oceněna několika prestižními oceněními za vizuální 

stránku), hit pro virtuální realitu Beat Saber od studia Beat Games nebo mobilní hra 

Shadowgun  Legends  z dílny  studia  Madfinger  Games.  Mimo  české  hry  se  do 

mediálního povědomí dostaly i hry světové, mezi herními recenzemi se tak objevily 

tituly jako Red Dead Redemption 2, Far Cry 5 nebo God of War.

Obrázek č: 1 Chuchel

Zdroj: https://amanita-design.net/games/chuchel.html
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Obrázek č. 2: Kingdom Come: Deliverance

Zdroj: https://www.kingdomcomerpg.com

V roce 2018 také pokračovala debata o lootboxech a možném nebezpečí, které hazard 

představuje,  a  to  zejména  pro  děti.  Ministerstvo  financí  podepsalo  spolu  s dalšími 

zeměmi smlouvu, ve které přislíbilo boj proti této šedé ekonomice.  Jednotlivé kroky 

nebo dopady této dohody však nejsou v době psaní diplomové práce známy.

Rovněž se zvýšila míra zájmu o genderová témata. I přesto, že se v roce 2016 na toto 

téma  objevilo  několik  článků,  v roce  2018  se  jednalo  spíše  o  zajímavé  rozhovory 

se ženami v herním světě nebo o pojetí herních postav jako sexuálních objektů. Tato 

debata byla taktéž částečně rozvířena filmem Tomb Raider, který byl natočen na motivy 

série her s hlavní protagonistkou Larou Croft.

Specifikem pro rok 2018 byl i rostoucí zájem o oblast již dříve zmiňovaného e-Sportu. 

Články se zabývaly samotným fenoménem, jeho finanční a marketingovou stránkou, 

a nechyběly  ani  rozhovory  s osobnostmi  jako  je  například  majitel  jednoho 

z nejvýznamnějších e-Sportových klubů Ladislav Dyntar.
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Tabulka č. 1: Přehled kategorií

Aha! Blesk E15 HN LN

MF
DNE
S Právo

Celke
m

Závislost 2 3 3 16 16 27 18 85
Cenzura 0 0 0 4 1 6 2 13
Gender 0 0 3 4 2 6 4 19
Rating 0 0 1 1 0 2 0 4
Násilí 6 16 3 14 9 28 23 99
Aktuality 9 19 34 79 24 99 69 333
Kultura 1 1 2 16 7 17 15 59
Recenze 0 0 7 43 0 3 4 57
Technologie 0 1 15 65 11 13 50 155
Téma 0 9 16 81 54 64 26 250
Celkem 18 49 84 323 124 265 211

2.4.3 Shrnutí výzkumu a ověření hypotéz

Výzkum  si  kladl  za  cíl  zjistit,  jakým způsobem je  v médiích  referováno  o  hráčích 

videoher a celkově o této oblasti.  Analyzováno bylo 1000 článků mezi lety 2016 až 

2018 (1074 tematických zmínek). Ze zjištění vyplynulo, že je hráčská obec vnímána 

neutrálně  až  částečně  negativně,  a  to  především  proto,  že  média  často  hovoří 

o negativních vlivech hraní, tedy o nedostatečné fyzické aktivitě, nebezpečí závislosti 

a také o inklinaci k násilí.

Z výzkumu lze také vyčíst, že se média snaží články o videoherním průmyslu vyvažovat 

i pozitivními pohledy na oblast, a to především skrze kategorii téma, aktuality a kultura.

Obecně  lze  však  říci,  že  je  videoherní  oblast,  v čele  s hráči,  v médiích  pokryta 

nedostatečně.  V mnohých  článcích  chybí  jakákoliv  kontextualizace  problému  a  lze 

pozorovat  malou vzdělanost  v této  oblasti  ze  stran  žurnalistů.  Žádný z deníků nemá 

digitálním  hrám věnovanou  rubriku,  většina  těchto  článků  spadá  pod  technologické 

rubriky nebo samostatné přílohy.

Jak  ukazují  grafy  v předchozí  kapitole,  nejvíce  se  videoherní  tematice  věnovaly 

Hospodářské noviny, Mladá fronta DNES, Právo a Lidové noviny. Deník E15 se hráčům 

věnoval méně a Aha! s Bleskem videohry ze svého obsahu spíše vytěsňovaly.
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H1:  Česká  média  spojují  videohry  a  hráčství  především  s předpokládanými 

negativními účinky jejich působení jako je násilí a závislost.

Tato  hypotéza  se částečně  potvrdila.  Nelze  tvrdit,  že  média  o hráčích  a  videohrách 

referují výhradně negativně, spíše převažuje vnímání neutrální. Nelze ale opomenout, že 

se kategorie násilí a závislost umístily na čtvrtém a pátém místě z deseti zkoumaných 

kategorií.  Negativní  pohled  na  videoherní  trh  a  hráče  je  v mediálních  textech  stále 

poměrně výrazný.

H2: Česká média se nezajímají příliš o otázku genderu a sexuálních motivů.

Druhá hypotéza se taktéž potvrdila.  Téma genderu bylo v rámci 1074 zakódovaných 

témat zmíněno pouze 19krát, což kategorii řadí až na 8 příčku. Je možné, že téma časem 

získá na důležitosti, protože v roce 2018 bylo publikováno genderově zaměřených textů 

nejvíce, není ale možné z dostupných dat přímo vyčíst stoupající tendenci. 

H3: Témata zabývající se ratingem a cenzurou videoher se v českých médiích příliš 

neobjevují.

Tato hypotéza se potvrdila ze všech nejvíce. Jak bylo předpokládáno, kategorie rating 

není v českých médiích zmiňována skoro vůbec. Je možné, že by zkoumání v jiném 

časovém  rozsahu  přineslo  výsledky  jiné,  v tomto  období  se  však  nevyskytla  žádná 

kauza ani zajímavá událost, která by jakkoliv s herním věkovým omezením souvisela. 

Také  berme v potaz,  že  se  ratingové  označení  v České  republice  uvádí  dobrovolně, 

i když je to běžnou praxí. Cenzura byla zmiňována v textech trochu více, ale i tak se 

v počtu výskytů umístila na předposledním místě s 13 články. Tuto kategorii využila 

především  mánie  okolo  mobilní  hry  Pokémon  GO,  články  zmiňující  cenzuru  byly 

vysoce nárazové.

H4: Počet článků zabývajícími se herní tematikou napříč lety 2016 až 2018 má 

stoupající tendenci.

Jak už bylo zmíněno na začátku kapitoly popisující výsledky výzkumu, tato hypotéza se 

nepotvrdila, naopak. Počet článků vykazoval ve sledovaném období klesající tendenci. 

Z 352  článků  v roce  2016  číslo  kleslo  až  na  308  textů  v roce  2018.  Jak  jsem  už 

zmiňovala,  tento  výkyv v roce  2016 vysvětluji  zmiňovaným trendem Pokémon GO. 

S příchodem  velmi  úspěšných  českých  her  v roce  2018  jsem  ale  očekávala  nárůst 

v počtu  videoherních  zmínek,  ten  se  však  nedostavil.  Je  možné,  že  se  stoupající 

tendence projeví v následujících letech, v tuto chvíli ale domněnku nelze otestovat.

64



Výzkum Erin Maclean identifikoval jako pět hlavních témat, závislost, cenzura, gender, 

rating a násilí. V rámci mého výzkumu se však tato kategorizace nepotvrdila. Okruhy, 

které  lze plně  uplatnit  i  v českém prostředí  jsou pouze závislost  a  cenzura.  V rámci 

předvýzkumu vykrystalovaly kategorie  nové: aktuality,  kultura,  recenze a herní tipy, 

technologie  a  téma.  Jednotlivé  kategorie  jsem  podrobněji  popsala  na  předchozích 

řádcích, proto se jim konkrétněji už nevěnuji. Domnívám se, že okruhy cenzura, rating 

a gender nejsou v našich končinách příliš důležité. Jak historie ukázala, český národ za 

dobu své existence překonal mnohé a zásahy cenzury u nás nejsou vítány. O ratingu se 

obecně nikde příliš nemluví, protože dnes si mohou děti sehnat na internetu jakoukoliv 

hru nehledě na doporučení ratingového systému PEGI. Zároveň pro média toto téma ani 

nemůže být ničím zajímavé, což se potvrdilo v rámci mého výzkumu. U oblasti genderu 

si však myslím, že má potenciál proniknout více do mediálního povědomí, protože je 

tomu tak nejen v akademické literatuře, ale i v zahraničních médiích. Pravděpodobně na 

to v Česku ještě nedozrál čas, uvidíme v budoucnu. 
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Závěr

Cílem  práce  bylo  zjistit,  jakým  způsobem  média  referují  o  hráčích  digitálních  her 

a celém tomto odvětví. Kladla jsem si otázku, zda převažuje stereotypní obraz mladých 

adolescentních mužů s problémy s váhou, sociální izolovaností a sklony k agresi, či zda 

se  média  snaží  o  co  nejobjektivnější  hodnocení  této  komunity  a  celého  trhu  s ní 

spojeným.

Nejprve  jsem  čtenářům  nabídla  teoretická  východiska,  která  se  pojí  s novinářskou 

profesí, konstrukcí mediálního obrazu a také komunitou hráčů videoher. Tyto kapitoly 

sloužily jako podklad pro provedení výzkumu mediální obrazu. Zároveň jsem v práci 

uvedla,  jak  média  pracují  se  stereotypy,  a  jak  se  tyto  praktiky  odráží  ve  vnímání 

reálných hráčů videoher. Stereotypizace se ještě více týká hráček, protože i přes to, že 

zastupují  45  %  herní  komunity,  jsou  vnímány  jako  rarita.  Toto  zjištění  je  velmi 

zajímavé a představuje myšlenku vhodnou dalšího zkoumání.

V praktické části práce mi jako základ pomohl výzkum Erin Maclean. Ta identifikovala 

pět  základních  kategorií,  které  se  nejčastěji  v zahraniční  literatuře  pojí  s tématem 

hráčství (závislost,  cenzura,  gender,  rating a násilí).  Pro bližší  porovnání byl ale její 

výzkum  s tím  mým  nekompatibilní,  proto  jsem  z jejího  zkoumání  využila  pouze 

zmíněné kategorie a výzkumy detailně nekomparuji.

V rámci předvýzkumu se objevilo dalších pět kategorií, které se ve vybraných denících 

pravidelně  objevovaly,  jedná  se o  kategorie  aktuality,  kultura,  recenze  a  herní  tipy, 

technologie a také tzv. téma. Tyto kategorie jsem v práci důkladně popsala a uvedla 

příklady článků, které se v nich vyskytovaly.  V rámci výzkumu jsem tedy pracovala 

dohromady s deseti  tematickými oblastmi,  což značí  odklon od původního výzkumu 

Maclean.

Diplomová práce zkoumala texty publikované na toto téma mezi  lety 2016 až 2018 

nejprodávanějšími českými deníky, a to Aha!, Blesk, E15, Hospodářské noviny, Lidové  

noviny, Mladá fronta DNES a Právo. Výzkum přinesl přesně 1000 článků, které se za 

sledované období objevily v tisku. Nejvíce jich bylo v roce 2016, a pak jejich počet 

stabilně klesal. V rámci výzkumu jsem taktéž provedla analýzu trendů a zajímavostí, 

které se pojily s jednotlivými roky.
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Výzkum ukázal, že nejvíce se videoherní tematice věnoval deník Hospodářské noviny, 

který publikoval celkem 323 zmínek (302 článků). Velký počet textů vyprodukovaly 

také  listy  Mladá  fronta  DNES  a  Právo.  Nejméně  článků  otiskly  deníky,  které  se 

označují za bulvární, tedy Aha! a Blesk. 

V rámci  studovaných  kategorií  se  nejvíce  článků  neslo  v duchu  nových  kategorií, 

konkrétně nejčastější  zmínka o hráčích a videoherním průmyslu byla skrze aktuality 

(333 článků), a pak také rozsáhlejší texty nazvané téma (250 textů). Původní témata, 

navržená Erin Maclean, se umístila spíše v druhé polovině pomyslného žebříčku. Lze 

tedy usoudit,  že mediální  obraz,  který nabízí  tuzemský denní tisk,  se značně liší  od 

zahraničního modelu, který sloužil jako výchozí bod zkoumání.

Výzkum  tedy  ukázal,  že  nejvíce  se  o  hráčích  hovoří  v neutrálním  duchu  novinek 

z herního  světa.  Druhá  kategorie  téma  nabízela  texty  všeho  druhu,  s  negativním, 

pozitivním i neutrálním vyznění. Technologická rubrika o hráčích také referovala spíše 

neutrálně.  Kde  se  sázelo  spíše  na  negativitu,  byly  kategorie  závislost  a  násilí.  Při 

celkovém pohledu na publikované články hovořící  o herní  subkultuře lze říci,  že se 

zprávy pohybovaly spíše na neutrální škále s lehkou inklinací k negativitě. Otázkou je, 

jak se s ohledem na rostoucí popularitu herního odvětví bude měnit  pohled na hráče 

a celou videoherní oblast. Domnívám se, že se vnímání hráčů videoher bude postupně 

zlepšovat, a že se toto odvětví přestane stylizovat jako ryze mužská záležitost. Jak se 

nakonec herní trh bude dále vyvíjet, však ukáže až čas.

Summary

The aim of this thesis was to find out how the media represents gamers and the gaming 

industry.  I  wondered  if  the  stereotypical  image  of  the  young  adolescent  men  with 

weight problems, social  isolation,  and aggressive tendencies  persists,  or whether the 

media were trying to objectively assess gaming community.

First,  I  offered  theoretical  background  that  described  journalistic  profession,  media 

image and also the gaming community.  These chapters served as foundation for my 

own media image research. I also described how the media uses stereotypes and how 

these practices  are reflected  in the perception of gamers.  Stereotyping is  even more 

damaging for women because, despite representing 45 % of the community, they are 

perceived as a rarity. This finding is very interesting and further research is needed.
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In  the  practical  part  of  the  thesis,  I  used  research  conducted  by  Erin  Maclean  as 

foundation for my own research. She has identified five categories that are most often 

related to gaming in the academic literature (addiction, censorship, gender, rating and 

violence).  I  discovered  another  five  categories  in  my  pre-research  which  regularly 

appeared in the selected newspapers: the news, culture, reviews, technology and topic. 

I have  thoroughly  described  these  categories  in  my  paper  and  presented  several 

examples of articles that appeared there. In conclusion ten areas were relevant for my 

research  (five  default  categories  provided  by  Maclean,  five  as  a  result  of  my  pre-

research).

The thesis examined the texts published on this topic between 2016 and 2018 by the 

best-selling Czech daily newspapers, namely  Aha!, Blesk, E15, Hospodářské noviny,  

Lidové  noviny,  Mladá  fronta  DNES  and Právo.  The  research  found  1000  articles 

published by the press during studied years. Most of them were published in 2016, after 

that I noticed steady decline. As part of the research, I also conducted trend analysis.

The  research  showed  that  Hospodářské  noviny covered  gaming  topics  the  most;  it 

published 302 articles. A large number of texts were also produced by  Mladá fronta 

DNES and Právo. Gaming was not very popular in tabloids Aha! and Blesk.

Most articles appeared in the news category (333 articles), and then in topic category 

(250 texts). The original categories, drawn by Erin Maclean, were not mentioned very 

often. It can thus be concluded that the media image offered by the Czech press differs 

from the model which served as the starting point for my research.

In conclusion, research has shown that players are usually presented in the neutral tone. 

Negativity was mentioned the most in categories of addiction and violence. Looking at 

the published articles about the game subculture in general, the news was presenting 

gamers on neutral scale with inclination to negativity. The question is how the image of 

gamers and the entire video game area will develop. I believe that the perception of 

gamers  will  improve  and  that  the  gaming  industry  won’t  be  presented  as  an 

entertainment for male only. But time will tell…
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