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Anotace 

Diplomová práce monitoruje vývoj a postavení audio komentáře ve sportovních 

počítačových hrách od roku 1998. Předmětem výzkumu byla vybrána herní série FIFA, 

aktuálně nejprodávanější hra virtuálního sportu a úvaha, za jakých podmínek by se do této 

herní série mohla vrátit česká verze audio komentáře. Diplomová práce se skládá ze dvou 

částí, teoretické a výzkumné. První část vymezuje teoretické předpoklady zkoumané 

problematiky, popisuje evoluci videoherního průmyslu od jeho počátků až po současnou 

dobu, kdy se do své fáze vyspělosti dostává odvětví eSports, jemuž je věnována druhá 

kapitola. Teoretickou část uzavírá rozbor metod, prvků a specifik, platných pro 

komentování sportovních událostí. V úvodu výzkumu je tento rozbor podroben konfrontaci 

se specifiky namlouvání algoritmu slov pro audio komentář použitý v herní sérii FIFA. 

Závěrečná SWOT analýza poskytne zhodnocení aktuálního stavu evoluce video herního 

průmyslu s přihlédnutím na téma diplomové práce, audio komentář v herní sérii FIFA a 

možný návrat české mutace. 

 

Annotation 

This diploma thesis are describing the evolution of audio commentary in sports computer 

games since 1998.  As the subject for the research was selected the FIFA game series, 

currently the best-selling game of virtual sports category. The objective of the analysis is to 

find out under which circumstances could this game includes the Czech version of audio 

commentary. Structurally this diploma thesis is divided into theoretical and research part. 

The first part describes the theoretical aspects of the researched issue. Describes the 

evolution in the video game industry from its beginnings to the present time, including the 

phenomenon of the eSports that is described in the second chapter. The theoretical part 

concludes with an analysis of methods, elements and specifics, for commentating of a 

sporting events. At the beginning of the research, this analysis is confronted with the 

specifics of the word algorithm for audio commentary used in the FIFA game series. Final 

SWOT analysis describe evaluation of the current state of evolution in the video game 

industry with the focus on the subject of this diploma thesis, audio commentary in the 

FIFA game series and possible return of the Czech version of audio commentary into the 

game. 
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Úvod 

Dnešní postmoderní doba 21. století je zcela zásadně ovlivněna vývoj nových 

technologií, které jistým způsobem udávají tempo růstu společnosti. Díky stále 

modernějším přístrojům se můžeme propojit online s celým světem rychleji, než kdy dřív. 

Za jednu z těchto technologií lze považovat i počítačové hry a nově vznikající odvětví 

eSports. Právě evoluce ve videoherním průmyslu, doplněná o indikátory odvětví eSports, 

tvoří společně se specifiky komentování sportovních událostí základní stavební kameny 

teoretické části této diplomové práce. 

Průmysl s počítačovými hrami zažil během své téměř 70-ti leté historie ohromný 

pokrok. Z velkých počítačů, které zabíraly až několik místností a nabízely hry běžící 

na jednoduchém mechanismu a z pohledu 2D až k moderním LCD televizorům k nimž 

jsou napojeny herní konzole, které umožňují konzumovat virtuální zábavu. Hry dnes nabízí 

4K rozlišení a díky internetu může být protivníkem kdokoliv na světe. Jednou z mála her, 

která zažila přechod z počítače převážně na konzoli, je herní série fotbalového simulátoru 

FIFA. Hra začala vycházet v roce 1993, za tu dobu vývojáři přenesli do hry vysokou 

úroveň grafických detailů ovládaných hráčů, jejichž pohyby a ovládání působí téměř 

realisticky. Jak už název herní série napovídá, tak se jedná o první hru s oficiální licencí 

Mezinárodní federace fotbalových asociací (FIFA). 

ESports, oblast která v českém prostředí není tolik zmapována a zpopularizována, bude 

blíže představena v teoretické části společně s popisem světových eSports trendů a 

zhodnocení primárních kvantitativních ukazatelů. Ačkoliv by oblast eSports nabízela 

samostatný rozbor a výzkum, tak v této diplomové práci slouží jako doplňková kategorie, 

která však může pomoci s propagací jednotlivých počítačových her, jejich výrobcům zvýšit 

zisky a hráčům v případě úspěchů zlepšit jejich globální renomé. 

Závěr teoretické části diplomové práce obsahuje popis metod komentování sportovních 

událostí, jeho základní prvky a specifika. Publicistický žánr komentování sportovních 

přenosů v kombinaci s metodou namlouvání dabingu mají velmi blízko k hlavnímu tématu 

výzkumu této diplomové práce – vývoj audio komentáře v počítačových hrách se sportovní 

tématikou.  

Konkrétně se výzkum zaměřuje na vývoj a postavení audio komentáře v herní sérii 

FIFA od roku 1998. Verze hry FIFA 07 až FIFA 15, disponovaly i českou verzí audio 

komentáře, který namluvili sportovní televizní komentátoři Jaromír Bosák a Petr Svěcený. 
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Verze českého komentáře a česká liga v nabídce týmů, které mohl hráč ovládat, nejvíce 

přibližovaly obsah herní série FIFA pro českého fanouška. Závěrečná SWOT analýza 

hodnotí aktuální silné a slabé stránky aktuálních trendů videoherního průmyslu, včetně 

eSports vzhledem ke specifikům českého prostředí (jazyk, trh, apod.). Druhá část analýzy, 

která se zaměřuje na příležitosti a hrozby, nabízí úvahu v jaké podobě a za jakých 

okolností by se mohla česká verze audio komentáře do herní série FIFA vrátit.  
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Cíl práce a metodika 

Cíl práce 

Cílem teoretické části je zpracování teoretických poznatků, využitelných pro vlastní 

výzkum. Poznatky budou čerpány převážně z odborné literatury, internetových zdrojů a 

konzultací s renomovanými sportovními komentátory, Jaromírem Bosákem a Robertem 

Zárubou. 

Výzkumná část si klade za cíl zmapovat vývoj audio komentáře v herní sérii FIFA od 

roku 1998 do současnosti, s podrobnějším zaměřením na ročníky obsahující českou verzi 

audio komentáře. Na základě vyhodnocení předchozích verzí audio komentáře v herní sérii 

FIFA bude vytvořen koncept vlastního návrhu pro možný návrat verze českého komentáře 

do této herní série, doplněn dalšími náměty pro popularizaci výrobce hry EA Sports a jeho 

produktů, v českém prostředí s využitím potenciálu rodícího se odvětví eSports.  

Metodika 

Metodika zpracování odborných textů v teoretické části zahrnuje studium odborných 

textů souvisejících s problematikou vývoje počítačových her a videoher specifika typická 

pro profesi komentování sportovních událostí. Při definování metodiky diplomové práce 

nelze opomenout konzultace s Jaromírem Bosákem a Robertem Zárubou vedené v rámci 

vyučované látky navazujícího magisterského studia žurnalistiky. 

Načerpané informace textů budou následně využity při tvorbě vlastního výzkumu 

doplněná o sekundární data sloužící výhradně pro tento výzkum. Výzkumná část 

diplomové práce také využívá SWOT analýzy pro vyhodnocení načerpaných informací a 

jejich zařazení do kategorií slabých a silných stránek, příležitostí a hrozeb. 
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Teoretická část 

1 Evoluce herního průmyslu 

Hry obecně patří ke vzdělávacímu procesu dětí. Připočteme-li k tomu fakt, že 

komunikace člověka s počítačem (případně počítačová gramotnost), se považuje za jedenu 

ze základních předpokladů ve většině nemanuálních zaměstnání, tak lze, velmi nadlehčeně, 

hovořit o hraní počítačových her jako o jisté formě vzdělávání dětí. Díky aktuálnímu stupni 

technologického vývoje a možnostem, které počítačové hry nabízí, tak rodiče často 

přemýšlí spíše než jaké hry dítěti zakázat, o tom, které mu svou ovlivňovací rolí povolí, 

resp. vyberou.  

Jak ale takovou počítačovou hru, resp. videohru správně definovat? Pro účely této 

diplomové práce má plnou vypovídací hodnotu definice uvedená ve studii České 

počítačové hry (2019): ,,Počítačová hra1 je druh hry zprostředkovaný interaktivním 

softwarem na různých elektronických platformách“. Dle uvedené studie lze počítačové hry 

klasifikovat do tří kategorií: 

 Dle platformy na které jsou hrány (počítačové, konzolové, mobilní, webové, VR 

hry) 

 Dle obchodního modelu (hry zdarma – Free to play, prémiové hry) 

 Dle žánru (akční, logické, příběhové, sportovní, střílečky, vzdělávací a mnoho 

dalších) 

Vývoj počítačových her zásadním způsobem ovlivňuje také technologický progres 

celého odvětví. Hlavně pro jejich účely se mnohdy aktualizuje programové vybavení 

počítače (nové algoritmy, komunikace po počítačových sítích / serverech, herní enginy, 

atd.) nebo také hardware (grafické akcelerátory, speciální periferie, virtuální realita, atd.).  

1.1 První milníky - počítačové hry 

Počítačové hry za sebou mají přibližně šedesát let vývoje, ovšem jejich velkému 

rozšíření napomohly před zhruba třiceti lety tři technologické novinky: vznik 

mikroprocesorů, relativně levné dynamické operační paměti a vývoj technologie řadiče 

rastrových displejů (CRTC)2. Vůbec první hrou, kterou počítačová historie pamatuje je 

                                                 
1 publikace nabízí pro počítačové hry i označení videohra, ta je zpravidla hrána na herní konzoli 
2
Historie vývoje počítačových her (1.část - první milníky). In: Root.cz [online]. online: Internet Info, 2011 

[cit. 2020-03-14]. Dostupné z: https://www.root.cz/clanky/historie-vyvoje-pocitacovych-her-1-cast-prvni-

milniky/ 

https://www.root.cz/clanky/historie-vyvoje-pocitacovych-her-1-cast-prvni-milniky/
https://www.root.cz/clanky/historie-vyvoje-pocitacovych-her-1-cast-prvni-milniky/
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OXO z roku 1952. Naprogramoval jí při psaní své disertační práce, která zkoumala 

interakce člověka s počítačem, student Cambridgeské university Alexandr S. Douglas. 

Jednalo se o počítačové zpracování piškvorek (plocha herního pole pouze 3x3), hranou na 

jednom z prvních počítačů EDSAC. Oproti dnešním hrám zaujalo OXO netradičním 

ovládáním, kdy k umístění jednotlivých znaků sloužil otočný telefonní volič. 

 Dalším významným milníkem historie 

počítačových her je rok 1958 a jméno Wiliama 

Higinbothama. Americký vědec, veřejnosti 

známý především jako člen týmů podílejících se 

na vynálezu radaru, či atomové bomby, vytvořil 

v uvedeném roce hru nazvanou Tennis for Two. 

Tato první počítačová hra se sportovní tématikou 

využívala, stejně jako OXO, obrazovku 

osciloskopu (pěti palcový průměr). Monitor 

zobrazoval celou herní scénu, tenisové hřiště z 

bočního pohled na vodorovné hřiště, které 

uprostřed hřiště dělila čára svislá – síť. 

Následovník Tennis for Two, světoznámý simulátor Pong, už nabízel pohled shora (viz 

Obrázek 1). 

Inovátorem na v té době skrovném poli počítačových her se Tennis for Two stal hned 

z několika důvodů. Ovládání hry bylo možné prostřednictvím paddlu3, který měnil úhel 

rakety při úderech do míčku. Na svou dobu se zároveň jednalo o úctyhodný počin 

z hlediska použitých technologií (pasivní elektronické součástky, relé, tranzistory). 

Třetí významnou hrou prvního desetiletí historie počítačových her je Spacewar! (1962). 

První střílečku, o které se hovoří i ve spojitosti s počátky eSports (viz kapitola Definice, 

zařazení a vznik eSports), vyvinul tým pracovníků laboratoře umělé inteligence z MIT, 

v jehož čele stál Stephen Russell. Oproti předchozím dvěma hrám se děj hry Spacewar!, 

odehrával v plně alternativním světě. Na středu vektorového displeje, odvozeného od 

oscilátoru, bylo vyobrazeno slunce, které obléhal kosmický prostor.  V tomto prostoru 

mezi sebou bojovala dvojice raket, střílejících po sobě torpéda. Na svou dobu se jednalo o 

vývojově velmi složitou scénu, zejména vzhledem k výpočtům trajektorie raket i torpéd, 

                                                 
3 hodně zjednodušený předchůdce dnešních ovladačů a joysticků – pozn. autora 

Obrázek 1 Nahoře: Tennis for Two zobrazený na 

obrazovce osciloskopu 

Dole: hra Pong 
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které musely být zjednodušeny (na torpéda například nepůsobila gravitace). Padesátá a 

šedesátá léta lze tedy označit jako období, kdy se hry pomalu začaly transformovat do 

počítačových zařízeních. 

1.2 Vznik konzolí a přenosných videoher 

Definice počítačových her z úvodu kapitoly ukázala, že mezi počítačové hry se řadí i 

tzv. videohry, hrané zpravidla na televizní konzoli. Boom videoher přišel na počátku let 

sedmdesátých.  

Psal se rok 1972, když firma Magnavox přišla na trh s inovativní novinkou, konzolí 

Odyssey4. Za jejím vývojem stál Ralph Baer, který je za svůj přínos hernímu průmyslu 

považován za „otce videoher“. Během svého života přišel s více než 150 patenty (Např. 

světelná puška, komponenta konzole Odyssey), na základě jeho konceptů vznikla výše 

zmiňovaná hra Pong. Odyssey byl prvním herním přístrojem typu konzole, která 

obsahovala na svou dobu poměrně široké spektrum 12 her, kde se prolínaly hry sportovní, 

logické a střílečky. 

 

Obrázek 2 Konzole Odyssey včetně příslušenství a herních překryvů 

dostupné z: https://videogamehistorian.wordpress.com/2015/11/16/1tl200-a-magnavox-odyssey/ 

Ve stejném roce, kdy spatřila světlo světa první konzole, došlo také k založení 

společnosti Atari jednoho z nejznámějších producentů video her a konzolí. Za zrodem 

společnosti stáli Nolan Bushnell a Ted Dabey, kteří nejprve vytvořili arkádové 

                                                 
4 SMITH, Alexander. A MAGNAVOX ODYSSEY. In: They create worlds: The inovators who shaped the 

video game industry and the writers who shaped their stories [online blog]. online: CRC Press, 2015 [cit. 

2020-03-14]. Dostupné z: https://videogamehistorian.wordpress.com/2015/11/16/1tl200-a-magnavox-

odyssey/  

https://videogamehistorian.wordpress.com/2015/11/16/1tl200-a-magnavox-odyssey/
https://videogamehistorian.wordpress.com/2015/11/16/1tl200-a-magnavox-odyssey/
https://videogamehistorian.wordpress.com/2015/11/16/1tl200-a-magnavox-odyssey/
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pokračování hry Spacewar!, s názvem Computer Space. Bohužel tato arkáda neměla 

zdaleka takový úspěch jako její předchůdce. Stejně tak i další jejich hry nedosáhly 

požadovaného finančního ohodnocení u výrobců, a proto se Bushnell a Dabey rozhodli 

založit vlastní společnost.5  

Do vykládní skříně Atari patří již několikrát zmiňovaná hra Pong, dostupná jak na 

domácí konzolové verzi pro televize, tak i na hracím automatu na mince. Postupem času se 

z Atari stal jeden z nejuniverzálnějších hráčů na trhu videoherního průmyslu. V současné 

době na trh dodává nejen konzole, ale i počítače (vč. přenosných), software a v neposlední 

řadě i hry (počítačové, konzolové, mobilní). 

Vzhledem k aktuálním technologickým epicentrům je potřeba taky zmínit, jak probíhala 

evoluce videoherního průmyslu ve východní Asii. Za prvního zástupce z tohoto regionu lze 

považovat společnost SEGA (SErvice GAmes). Původně Havajská společnost vyrábějící 

herní automaty na mince se do Japonska přesunula v padesátých letech, kde začala 

vystupovat pod zkratkou SEGA6. 

Hlavní roli v portfoliu společnosti zaujaly takzvané kazetové konzole (viz Obrázek 3) a 

konzolové hry, mezi kterými zcela výsadní postavení patří sérii her Sonic. Poté co 

kazetové konzole vyklidily prostor na herním výsluní konzolím moderním (zejména 

Playstation a Xbox – viz níže), se SEGA pustila do multiplatformní emise her právě pro 

tyto, donedávna ještě konkurenční konzole. 

 

Obrázek 3Model SEGA Genesis a kazetová hra Sonic 

Dostupné z: https://www.ebay.ie/itm/Sega-Genesis-Mini-Console-Model-3-MK-1461-System-Sonic-1-2-3-Bundle-4-

Games-Good-/282257297265 

                                                 
5 BELLIS, Mary. History of the Atari Video System. ThoughtCo, Jan. 18, 2020, thoughtco.com/history-of-

atari-1991225 
6 PETTUS, Sam. Volume 1 - SG-1000/SC-3000 - The Early Days. In: VGR: Video Game Rebirth [online 

blog]. online: VRG, 2001, 2001 [cit. 2020-03-14]. Dostupné z: 

https://web.archive.org/web/20060702200930/http:/vgrebirth.org/articles/segabase/volume1.asp  

https://www.ebay.ie/itm/Sega-Genesis-Mini-Console-Model-3-MK-1461-System-Sonic-1-2-3-Bundle-4-Games-Good-/282257297265
https://www.ebay.ie/itm/Sega-Genesis-Mini-Console-Model-3-MK-1461-System-Sonic-1-2-3-Bundle-4-Games-Good-/282257297265
https://web.archive.org/web/20060702200930/http:/vgrebirth.org/articles/segabase/volume1.asp
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Krátce se SEGA pustila i do produkce mobilních konzolí, zde však dominantní 

postavení na trhu drží produkty od společnosti Nintendo. Japonská společnost byla 

založena již v roce 1889, tedy ještě před vynálezem prvního počítače. Původně se 

Nintendo zaměřovalo na výrobu herních karet pro hru Hafunda. Video herními produkty a 

průmyslem se začala společnost zaobírat roku 1975, kdy ve spolupráci s Mitsubishi 

Electric vyvinula svůj první video herní systém.  

Prvním zásadnějším příspěvkem Nintenda do světa herního průmyslu se stala hra 

Donkey Kong, vyvinutá v roce 1980 Shigeruem Miyamotem. Arkádový průběh hry, 

v němž hlavní hrdina osvobozuje svou milou z nesnází, převzala i vlajková loď Nintenda  

(Nintendo Entertainment System - 1985). Tuto, dnes stále populární, hru bylo možné si 

zahrát jak na kazetových konzolích Nintenda, tak i na velmi oblíbené mobilní konzoli 

Game Boy, se kterou společnost přišla na trh v roce 1989 a v různých provedeních se 

vydává dodnes, stejně jako herní série Mario7.   

Zatímco o předchozích herních 

producentech a výrobcích konzolí lze 

referovat převážně v kontextu historických 

milníků pro herní průmysl, tak Nintendo si 

drží pozici konkurenceschopného 

producenta herních konzolí a her i dnes. 

Stojí za tím především až nesmrtelná 

popularita a zájem o výše zmiňovaného 

Maria, konzole Game Boy, kterou 

společnost prodává dodnes a v neposlední 

řadě konzole Nintendo Wii a Nintendo Wii U. Obě tyto konzole díky interaktivnímu pojetí 

zábavy a pokrokovému ovladači dokázaly zdatně konkurovat aktuálním předním hráčům 

konzolového trhu Sony (PlayStation) a Microft (Xbox). Nintendo Wii vylo dokonce 

nejprodávanější konzolí tehdejší generace a nechalo za sebou jak Xbox 360, tak i 

PlayStation 38. 

Zajímavostí je, že počátky PlayStationu provází spolupráce Sony a Nintenda. Na konci 

                                                 
7 Nintendo History. Nintendo official site [online]. online: Nintendo, 2020 [cit. 2020-03-14]. Dostupné z: 

https://www.nintendo.co.uk/Corporate/Nintendo-History/Nintendo-History-625945.html#  
8 SIRANI, Jordan. Where Switch, PS4 Rank Among the Best-Selling Video Game Consoles of All Time. 

IGN [online]. online: IGN, 2020, 2020 [cit. 2020-03-14]. Dostupné z: 

https://www.ign.com/articles/2019/10/30/top-15-best-selling-video-game-consoles-of-all-time  

Obrázek 4 - Hra Super Mario World na konzoli Gameboy 

Advance 

Dostupné z: https://www.etsy.com/listing/607873216/super-

mario-gameboy-advance-mod-snes 

https://www.nintendo.co.uk/Corporate/Nintendo-History/Nintendo-History-625945.html
https://www.ign.com/articles/2019/10/30/top-15-best-selling-video-game-consoles-of-all-time
https://www.etsy.com/listing/607873216/super-mario-gameboy-advance-mod-snes
https://www.etsy.com/listing/607873216/super-mario-gameboy-advance-mod-snes
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osmdesátých let chtělo Nintendo do svých konzolí implementovat v té době rodící se CD-

ROM mechaniku a obrátilo se právě na Sony, které už několik let úspěšně vyrábělo CD 

přehrávače. Během vývoje konzole pro Nintendo však jeden z hlavních techniků Sony 

(Ken Kutaragi), vyvinul zcela nový a super výkonný herní procesor, čímž se celá situace 

ohledně společného vývoje začala komplikovat. Sony nabídlo Kutaragimu spolupráci a ten 

tak mohl pracovat na zcela nové konzoli – prvním PlayStationu. Tento krok pochopitelně 

ve společnosti Nintendo vyvolal vlnu nevole, a proto celou situaci začali řešit 

rozvazováním smluv a soudní cestou. Jelikož byl vyvíjený PlayStation plně kompatibilní 

s konzolí Nintenda, soud rozhodl ve prospěch Sony9.  

 

Obrázek 5 První PlayStation s ovladačem s dvěma analogovými páčkami 

Dostupné z https://doupe.zive.cz/clanek/playstation-historie-jedne-konzole 

Konzole PlayStation poprvé vyšla v závěru roku 1994 (Asijský trh), v druhé polovině 

roku 1995 se dostala i do Evropy s cenovkou 299 USD. Pro herní svět se jednalo o 

průlomovou novinku, a to hned z několika důvodů. Jedním z nich bylo nahrazení 

klasických kazetových her CD (viz výše), konzole dokonce umožňovala přehrávat i audio 

CD. Ovladač konzole měl, jako vůbec první, dvě analogové páčky. První PlayStation 

výrazně převyšoval své konkurenty především po grafické stránce. Úspěch konzole a její 

rozšířené verze (PSOne) podtrhává počet vydaných her (7918)10.  

Možnost zahrát si hry z první verze konzole nabídl PlayStation 2, který vyšel v březnu 

                                                 
9 VLACH, Dominik. PlayStation: historie jedné konzole. Doupě.cz [online]. online: CZECH NEWS 

CENTER, 2019, 2016 [cit. 2020-03-14]. Dostupné z: https://doupe.zive.cz/clanek/playstation-historie-jedne-

konzole  
10 Historie PlayStation konzolí (1995-2017) – od CD mechaniky až k pohybovému ovládání. Alza.cz 

[online]. online: Alza, 2020, 2019 [cit. 2020-03-14]. Dostupné z: https://www.alza.cz/gaming/historie-

playstation-konzoli  

https://doupe.zive.cz/clanek/playstation-historie-jedne-konzole
https://doupe.zive.cz/clanek/playstation-historie-jedne-konzole
https://doupe.zive.cz/clanek/playstation-historie-jedne-konzole
https://www.alza.cz/gaming/historie-playstation-konzoli
https://www.alza.cz/gaming/historie-playstation-konzoli
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2000, během svého životního cyklu přinesl 

dvě vylepšené verze PSX a PlayStation 2 

Slim. Konzole dodnes vládne žebříčkům 

prodejnosti herních konzolí (přes 155 

milionů kusů11) a podporován byl až do 

roku 2016. Stejně jako jeho předchůdce 

nabídl rozšířené využití CD mechaniky, 

v tomto případě přehrávání DVD, nové 

ovládací prvky v menu (XrossMediaBar), 

lepší grafiku a možnost zahrát si na ní i 

hry z prvního PlayStationu. 

Díky popularitě Playstationu 2 získalo 

Sony pověstnou korunu krále konzolového 

světa, když prakticky vyřadilo ze hry Segu. S konzolí PlayStation 3 (2007), se však do 

odvětví naplno dostává nový hráč - Xbox 360 od Microsoftu (viz níže). Sony na tuto bitvu 

svou konzoli vybavilo arsenalem v té době moderních technologií (Např. Blu-Ray 

mechanika, integrovaný Wi-Fi modul, ovladač 

s gyroskopem a integrovanou dobíjecí baterií, unikátní Cell 

procesor a další). Technologický update se podepsal na tom, 

že pro výrobce her bylo obtížnější vyvíjet na PlayStation 3 

jejich hry a tak měl zpočátku navrch konkurenční Xbox 360. 

Misky vah postupně vyrovnávaly reklamace Xboxu (viz 

Obrázek 11Red Ring of Death), a rozšířené verze 

PlayStation 3 Slim a PlayStation 3 Super Slim.  

Zatím poslední verze konzole, Playstation 4, se začala 

prodávat na konci roku 2013 a navázaly na ní rozšířené 

verze PlayStation 4 Slim a PlayStation 4 Pro. Sony se při 

jejím vývoji poučilo a nabídlo vývojářům her klasickou 

počítačovou architekturu. Vytváření her pro konzoli tak bylo 

podstatně jednodušší, což však neznamená absenci aktuálně 

                                                 
11 6 nejprodávanějších herních konzolí všech dob. Novinky.cz [online]. online: Borgis, 2020, 2019 [cit. 2020-

03-14]. Dostupné z: https://www.novinky.cz/internet-a-pc/hry-a-herni-systemy/clanek/6-nejprodavanejsich-

hernich-konzoli-vsech-dob-40294112  

Obrázek 6 

PlayStation 2 a PlayStation 2 Slim 

Dostuoné z: 

https://cdn.afterdawn.fi/v3/news/PlayStation2.jpg 

Obrázek 7PlayStation 3 

Dostupné z: https://encrypted-

tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3A

ANd9GcTCSSUEy8kTCPixE8QMSfC

ZydBKCrBnAZT9ug9_JIvnDl9KH1Z

Y 

https://www.novinky.cz/internet-a-pc/hry-a-herni-systemy/clanek/6-nejprodavanejsich-hernich-konzoli-vsech-dob-40294112
https://www.novinky.cz/internet-a-pc/hry-a-herni-systemy/clanek/6-nejprodavanejsich-hernich-konzoli-vsech-dob-40294112
https://cdn.afterdawn.fi/v3/news/PlayStation2.jpg
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcTCSSUEy8kTCPixE8QMSfCZydBKCrBnAZT9ug9_JIvnDl9KH1ZY
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcTCSSUEy8kTCPixE8QMSfCZydBKCrBnAZT9ug9_JIvnDl9KH1ZY
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcTCSSUEy8kTCPixE8QMSfCZydBKCrBnAZT9ug9_JIvnDl9KH1ZY
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcTCSSUEy8kTCPixE8QMSfCZydBKCrBnAZT9ug9_JIvnDl9KH1ZY
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcTCSSUEy8kTCPixE8QMSfCZydBKCrBnAZT9ug9_JIvnDl9KH1ZY
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dostupných technických trendů. Za jeden z nejzásadnějších lze označit podpora HD, u 

PlayStation 4 Pro i HDR, technologií, které u některých herních titulů a u filmů podporuje 

4K rozlišení. Tím úplně nejvýznamnějším je pak headset pro virtuální realitu (PlayStation 

VR). 

 

Obrázek 8 Poslední vydané verze konzole PlayStation (Zleva: PS4, PS4 Slim, PS4 Pro) 

Dostupné z: https://www.alza.cz/gaming/historie-playstation-konzoli 

Období mezi druhým a třetím, a následně i třetím a čtvrtým, vydáním PlayStationu, 

využilo Sony k experimentu vydáním dvou mobilních konzolí PlayStation Portable (PSP) 

– 2005 a PlayStation Vita - 2012. Zatímco v případě PSP se jednalo o jedinou prakticky 

zdatnou konkurenci lídra odvětví, konzole Nintendo DS, tak v případě Vity se jednalo o 

neúspěšný krok, kdy z důvodů nízkých prodejů velcí vydavatelé brzy přestali na konzoli 

publikovat své hry.  

Na pomezí konzolového a klasického počítačového světa, stojí v herním průmysl 

společnost Microsoft, která tak naváže na podkapitolu První počítačové milníky a zároveň 

uzavře i aktuální blok o konzolích a přenosných hrách. Americká společnost vznikla v roce 

1975 a hned v polovině osmdesátých let začínala dominovat trhu s operačními systémy pro 

domácí počítače se svým vlastním systémem MS-DOS, který následovala série operačních 

systému Microsoft Windows. Odvětví herního průmyslu však Microsoft ponechával velmi 

dlouho stranou svého hlavního zájmu. Vydal sice třeba vlastní letecký simulátor 

(Micsrosoft Flight Sumulator – 1982), nebo ikonu karetních počítačových her (Microsoft 

Solitaire – 1990), oba tyto počiny však patří mezi hravé pomůcky uživatelů operačních 

systémů Windows, než hry v pravém slova smyslu. Právě operační systém Windows totiž 

v počítačovém světě zařídil Microsoftu po mnoho let neotřesitelný monopol a tím se i 

téměř všechny publikované hry vydávaly tak, aby na tomto operačním sytému mohly 

plynule běžet. 

https://www.alza.cz/gaming/historie-playstation-konzoli
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Svou cestu na trh konzolového průmyslu započal Microsoft podobně jako konkurenční 

Sony – spoluprací se zaběhlým vydavatelem konzolí a her, v tomto případě SEGOU. Tato 

spolupráce měla na trh přinést naprostou novinku12, konzoli Dreamcast se stabilním 

připojením k internetu a možnost stahovat a hrát i klasické PC hry. SEGU nakonec od 

spolupráce odradila případná závislost na Microsoftu a konzoli, která byla zároveň její 

poslední, vydala společnost ve vlastní režii. Po vlastní vývojářské ose byl nucen vydat se i 

Microsoft a tak v roce 1998 začala čtveřice inženýrů z týmu DirectX s pracemi na první 

konzoli (DirectX = sada knihoven od Microsoftu, poskytující aplikační rozhraní pro 

umožnění přímého ovládání hardwaru, na kterém běžela i legendární hra Age of Empires – 

1997). 

I díky spolupráci na přechozím projektu tým pracoval velmi výkonně, efektivně a 

překvapivě také rychle, dokonce se spekulovalo, jestli Microsoft nepřijde s novou konzolí 

ještě před koncem milénia. Právě tehdy, ale přišla pro vývoj nečekaná komplikace, 

technologie DirectX, na které byl založen operační systém vznikající konzole, nebyl 

kompatibilní s operačním systémem Windows 2000. Vize majitele Billa Gatese, že herní 

konzole od Microsoft bude schopna spouštět i hry na počítač náhle dostala stopku. Naštěstí 

se vývojářů povedlo všechny pochybnosti vedení Microsoftu potlačit. Hlavně v Americe, 

kde měli tamní patrioti již dost nadvlády japonských konzolí na americkém trhu, s napětím 

sledovali dění okolo vývoje nové konzole.  

Představení konzole v roce 2000, kdy došlo i na specifikaci technických parametrů, 

přilákalo velkou pozornost fanoušků, 

hráčů a dokonce i konkurence. 

Microsoft si hodně sliboval od 

zabudování počítačového procesoru, 

Intel Pentium III o výkonu 733 MHz, 

do herní konzole. Xbox byl první 

konzolí na světě s vestavěným Hard 

Diskem, na který se mohly stahovat 

hry a obsah z internetové služby Xbox 

Live. 

 

                                                 
12 jednalo se o konec 90. let pozn. autora 

Obrázek 9 Launch Xboxu, na kterém se podílel Bill Gates 

Dostupné z: 

https://konzolista.tiscali.cz/articles/onearticle?link=dejiny-xboxu-

rrox 

https://konzolista.tiscali.cz/articles/onearticle?link=dejiny-xboxu-rrox
https://konzolista.tiscali.cz/articles/onearticle?link=dejiny-xboxu-rrox
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Prodej Xbox začal v Severní 

Americe v listopadu 2001 a po 

očekávaném úspěchu na domácí 

půdě čekalo šéfy marketingu 

rozhodnutí, kterým směrem 

konzoli dále distribuovat. 

Povzbuzeni úspěchem v Severní 

Americe (okolo 16 milionů 

prodaných konzolí), se 

Microsoft rozhodl vstoupit na trh svého největšího konkurenta Sony, do Japonska. I přes 

veškerou snahu o propagaci produktu Japonci konzoli jednoduše ignorovali a možná 

z důvodu preference domácího Sony i bojkotovali. „Na pomoc“ tak musela přijít Evropa, 

se kterou původní marketingové plány a strategie nepočítaly, ale nakonec se tam povedlo 

prodat přes 6 milionů ks konzolí. V celosvětových prodejích první Xbox nakonec pokořil 

24 miliónovou hranici, díky čemuž, možná trochu nečekaně, obsadil v šesté konzolové 

generaci překvapivé druhé místo, a to za historicky nejprodávanější konzolí - PlayStation 

2.13  

Microsoft svým prvním tažením do světa herních konzolí zanechal dojem a hned na 

přelomu let 2002 a 2003 začal mobilizovat své vývojáře a marketéry pro práci na konzoli 

nové generace. Zbrojení na zápas proti Sony započalo ve velkém stylu, vývoj nového 

Xboxu 360 vedl osobně viceprezident Microsoftu J. Allard a mimo jiné se na něm podílel 

také bývalý prezident SEGA America Peter Moore. Samotný návrh konzole pak počítal se 

softwarem běžícím na tříjádrovém procesoru Xenon od IBM a grafickým procesorem ATI 

Xenos (10 MB eDRAM a paměť 512 MB). Podobným způsobem se činil i marketingový 

tým, který se postaral o to, že v květnu 2005 byl Xbox 360 odhalen veřejnosti ve 

speciálním pořadu MTV, kde hostoval například hlavní hrdina trilogie Pán Prstenů Elijah 

Wood, raper Lil Jon, živě vystoupila také rocková kapela The Killers.14 

Do prodeje se Xbox 360 dostal v listopadu roku 2005. Podle schématu první konzole byl 

prodej zahájen nejprve v S. Americe, měsíc poté ve vybraných zemích Evropy a Japonsku, 

                                                 
13 Dějiny Xboxu. Konzolista.tiscali.cz [online]. online: Tiscali, 2020, 2019 [cit. 2020-03-14]. Dostupné z: 

https://konzolista.tiscali.cz/articles/onearticle?link=dejiny-xboxu-rrox  
14 SARKAR, Samit. The Xbox 360 reveal, from 10 years ago today, is a relic from another age. 

Https://www.polygon.com/ [online]. online: Vox Media, 2020, 12-05-2015 [cit. 2020-03-14]. Dostupné z: 

https://www.polygon.com/2015/5/12/8595429/xbox-360-reveal-mtv-microsoft  

Obrázek 10První Xbox 

Dostupné z: https://konzolista.tiscali.cz/articles/onearticle?link=dejiny-xboxu-rrox 

https://konzolista.tiscali.cz/articles/onearticle?link=dejiny-xboxu-rrox
https://www.polygon.com/2015/5/12/8595429/xbox-360-reveal-mtv-microsoft
https://konzolista.tiscali.cz/articles/onearticle?link=dejiny-xboxu-rrox
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v ČR bylo možné Xbox 360 zakoupit až v listopadu 2006.  

Vstup na trh téměř o rok dříve, silná propagace produktu a prvotřídní technické 

provedení, to jsou hlavní důvody, proč Xbox 360 vstoupil na trh podstatně razantněji než 

konkurenční PlayStation 3. První, velice příznivá, čísla z prodejů však rychle vystřídala ne 

příliš pozitivní zpětná vazba od samotných hráčů, kteří konzoli kvůli poruchovosti často 

reklamovali. Rozsvícením červeného kolečka konzole „zamrzla“ a bylo nutné hard 

resetovat bez možnosti uložení dat (,,Red Ring of Death“ viz Obrázek 11). Microsoft tento 

problém řešil prodloužením záruční doby, vydáním 

nových modelů s menší poruchovostí a celkovou 

změnou technologického postupu při výrobě konzole. 

Náklady na tyto opravy vyšly Microsoft na 1.15 

miliardy dolarů. Jelikož se jednalo o chybu 

společnosti, tak Microsoft musel tyto náklady 

přijmout, výstižně to v jednom z rozhovorů popsal 

výkonný ředitel Steve Ballmer:„V tom ohledu jsme 

neváhali. Pokud bychom toto rozhodnutí neudělali, a pokusili se tento problém ignorovat, 

značka Xbox a ani Xbox One by dnes neexistovaly. “15  

Těmito problémy Xbox 360 ztratil výrazný náskok, který na PlayStaion, díky dřívějšímu 

zařazení do prodeje a nižší ceně konzole měl. Nicméně i technologická stránka konzole 

byla hráčsky atraktivní. I tak na straně Xboxu zůstalo několik, z hráčského pohledu 

zásadních, výhod. Xbox 360 od začátku sázel na velké herní tituly, které PlayStationu 3 

dlouho scházely nebo se vyvíjely 

primárně na Xbox 360 a na kvalitě hry 

to bylo znát. Navíc Xbox dokázal 

získat na svou stranu i tituly, které byly 

původně plánovány pouze pro 

PlayStation 3 jako exkluzivity. 

Příkladem lze označit čtvrtý díl série 

Grand Theft Auto (GTA), která byla 

vždy spjata s konzolemi PlayStation, kde vycházela s časovou exkluzivitou. Čtvrté 

                                                 
15 SARKAR, John. Peter Moore: 'Xbox One wouldn't have happened' if Steve Ballmer had not saved the 

Xbox 360. Windows Central [online]. online: Windows, 2020, 03-06-2015 [cit. 2020-03-14]. Dostupné z: 

https://www.windowscentral.com/peter-moore-xbox-one-wouldnt-have-happened-if-steve-ballmer-had-not-

saved-xbox-360  

Obrázek 12 Xbox 360 s Kinectem 

Dostupné z: https://www.konzoliste.cz/konzole-xbox-360/xbox-

360-slim-250-gb-kinect/ 

Obrázek 11 Red Ring of Death 

Dostupné z: 

https://konzolista.tiscali.cz/articles/onearticle

?link=dejiny-xboxu-rrox 

https://www.windowscentral.com/peter-moore-xbox-one-wouldnt-have-happened-if-steve-ballmer-had-not-saved-xbox-360
https://www.windowscentral.com/peter-moore-xbox-one-wouldnt-have-happened-if-steve-ballmer-had-not-saved-xbox-360
https://www.konzoliste.cz/konzole-xbox-360/xbox-360-slim-250-gb-kinect/
https://www.konzoliste.cz/konzole-xbox-360/xbox-360-slim-250-gb-kinect/
https://konzolista.tiscali.cz/articles/onearticle?link=dejiny-xboxu-rrox
https://konzolista.tiscali.cz/articles/onearticle?link=dejiny-xboxu-rrox
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pokračování GTA vyšlo ve stejný den i pro konzoli Xbox 360 a Microsoft dokonce zaplatil 

vydavateli hry, studiu Rockstar Games i časovou exkluzivitu na dvě velká rozšíření Lost 

and Damned a The Ballad of Gay Tony, ta se na PlayStation 3 dostala až o mnoho měsíců 

později. Xbox 360 disponoval také mnohem kvalitnější online službu Xbox Live, která 

byla pravidelně aktualizována a nabízela mnohem větší výběr her než konkurenční služba 

na PlayStation 3. Prodejům také dost pomohl Kinect, tj. speciální kamera snímající pohyb 

a umožňující hráčům ovládat hru i jinak než pomocí ovladače. Kinectu se prodaly od 

uvedení na trh v listopadu 2010 desítky miliónů. 

I přes výše uvedené se vítěz této generace neurčuje zas tak jednoduše. Z hlediska 

prodejů vyhrálo Sony a jeho PlayStation 3 (přes 87 mil. Prodaných konzolí, Xbox 360 cca 

86 mil.16), ale na straně Xbox leží výše zmiňované výhody a fakt, že SONY ztratila oproti 

PlayStation 2 téměř 80 miliónů hráčů, kdežto Microsoft jich naopak získal okolo 60 

miliónů. Nejde však o čísla, nýbrž o to, co po sobě zanechal Xbox 360. Stal se sedmou 

nejprodávanější konzolí všech dob a dokázal upevnit pozice celé značky na konzolovém 

trhu.  

Souboj aktuálních konzolí v této generaci (Xbox One vs PlayStation 4), však zatím 

nevyznívá ve prospěch Microsoftu. Stručně řečeno Microsoft trestuhodně podcenil 

podporu herní oblasti, díky čemuž přišel o exkluzivitu u velkých herních titulů a namísto 

toho vsadil na strategii konzole, jako multimediálního zařízení.  

Oproti tomu PlayStation 4 si zvolil cestu jednoduchosti, uživatelského pohodlí a silné 

podpory her a vsadil na klasické využití herní konzole. Velkým problémem se také ukázaly 

komplikace ohledně lokalizace hlasového ovládání, díky kterým nemohl být Xbox One při 

svém startu v listopadu 2013 vydán v původně plánovaných 21 zemích, nýbrž pouze ve 

                                                 
16 Dějiny Xboxu. Konzolista.tiscali.cz [online]. online: Tiscali, 2020, 2019 [cit. 2020-03-14]. Dostupné z: 

https://konzolista.tiscali.cz/articles/onearticle?link=dejiny-xboxu-rrox  

 

Obrázek 13Xbox One X 

Dostupné z: https://www.konzoliste.cz/konzole-xbox-360/xbox-360-slim-250-gb-kinect/ 

https://konzolista.tiscali.cz/articles/onearticle?link=dejiny-xboxu-rrox
https://www.konzoliste.cz/konzole-xbox-360/xbox-360-slim-250-gb-kinect/
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třinácti, do zbylých zemí se dostal až v září roku 2014.  

Co však aktuálně poslednímu Xboxu nechybí je silné technické vybavení. Konzole se 

vrátila k dříve používané architektuře x86 (první Xbox) a má osmijádrový procesor od 

AMD, 8 GB RAM, USB 3.0, Wi-fi, 500 GB HDD a Blu-ray mechaniku pro hry i filmy. 

Bohužel se tato vylepšení negativně podepsala na ceně konzole, která výrazně převýšila 

cenu konkurečního PlayStation 4. Nebýt toho, že Microsoft přišel s velmi povedenými 

vylepšenými modely Xbox One S a Xbox One X (podpora videí a her v rozlišení 4K) a 

faktu, že Nintendo neuspělo s konzolí Wii U, tak by Japonští výrobci konzolí zřejmě 

překonali americký Microsoft na plné čáře. 

V závěru roku 2020 by jak Microsoft, tak i Sony měly představit nové konzole. 

Microsoft, podobně jako u Xboxu 360, svůj Project Scarlett začíná odhalovat s velkou 

pompou (viz 5.1.2 Analýza vnějšího prostředí). 

1.3 EA Sports 

EA Sports je jednou z divizí patřící pod společnost Electronic Arts, jenž se zabývá 

především vývojem a distribucí videoher. EA Sports, jak už název napovídá, se 

specializuje na videohry (resp. počítačové hry) se sportovní tématikou. Založena byla 

v roce 1991, sídlo má sice zaregistrováno stejně jako celé Electronic Arts v Reedwood City 

v Kalifornii, ale drtivá většina her je vyvíjena v Kanadském Vancouveru. Hry vycházejí na 

pravidelné, roční bázi, můžeme tedy hovořit rovnou o herních sériích. Výjimkou jsou hry, 

Obrázek 14 Viceprezident herního úseku Microsoftu Phil Spencer odhaluje název nového...zatím projektu Scarlett 

Dostupné z: https://www.konzoliste.cz/konzole-xbox-360/xbox-360-slim-250-gb-kinect/ 

https://www.konzoliste.cz/konzole-xbox-360/xbox-360-slim-250-gb-kinect/
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které rozšiřují pravidelné herní série, například k herní sérii FIFA vycházejí i 

šampionátové rozšiřující verze v podobě EURO a World Cupu dle jejich frekvence ve 

skutečnosti (1x za čtyři roky). Mezi vlajkové lodi, produkované společností EA Sports 

patří globální fenomény na poli počítačových her FIFA a NHL, případně NBA a americký 

fotbal Madden, které se pyšní velkou popularitou především v Americe. Společnost jde 

zároveň s dobou a díky rostoucí popularitě bojových sportů do svého portfolia zařadila i 

hru s touto tématikou EA Sports UFC, jejíž čtvrté vydání je očekáváno na přelomu 

2019/202017. 

1.3.1  FIFA 

Hru FIFA začalo EA Sports vydávat v roce 1993, pod 

názvem FIFA International Soccer a v současnosti, jak 

poznamenal třeba i deník The Guardian18 se jedná o 

největší sportovní videoherní značku planety. Za více než 

20 let vývojáři přenesli do hry vysokou úroveň detailu a 

realismu, zároveň, jak už název napovídá, se jedná o první 

hru s oficiální licencí FIFA.  

První verze, FIFA International Soccer, zahrnovala 

pouze národní týmy a bylo možné si jí zahrát jak na 

počítači, tak na herních či mobilních konzolích. Vývojáři 

se při své práci dopustili chyby, díky níž bylo možné 

jednoduše vstřelit branku19.  

Druhá verze, FIFA Soccer 95 jako jediná z celé série FIFA nevyšla pro počítačové 

hráče, ale pouze pro konzoli SEGA. Oproti předchozí verzi, obsahovala kromě národních 

týmů všechny týmy z šesti nejsledovanějších lig, několik týmů ze zámoří a také se podařila 

opravit zmiňovaná vývojářská chyba.  

FIFA Soccer 96 jako první z herní série FIFA, obsahovala skutečné hráčské atributy 

(jména, pozice, hodnocení dovedností, atd), možnosti kustomizace (Např. přestupy) a byla 

                                                 
17 Popsat a strukturovaně rozebrat celé portfolio sportovních počítačových her EA Sports by bylo zdlouhavé 

a vzhledem k předmětu zkoumání této diplomové práce i neefektivní, proto zde přecházím rovnou k FIFÉ – 

pozn. autora 
18 BOXER, Steve. A league of their own: six of the best football video games. The Guardian [online]. UK: 

The Guardian, 2020, 28-08-2018 [cit. 2020-03-14]. Dostupné z: 

https://www.theguardian.com/games/2018/aug/28/six-best-football-video-games-fifa-pro-evolution-soccer  
19 Při výkopu se stačilo postavit před brankáře a zablokovat jeho výkop, čímž se balon odrazil do branky – 

pozn. autora 

Obrázek 15 EA Sports FIFA 

Dostupné z: http://styles.grmdaily.com/ea-

sports-fifa-20-gameplay-updates 

https://www.theguardian.com/games/2018/aug/28/six-best-football-video-games-fifa-pro-evolution-soccer
http://styles.grmdaily.com/ea-sports-fifa-20-gameplay-updates
http://styles.grmdaily.com/ea-sports-fifa-20-gameplay-updates


  

 

18 

 

první ze série, která vyšla i na PlayStation. Pochvalu za velký progres dostal vývojářský 

tým, jemuž se povedlo vytvořit trojrozměrnou hru v reálném čase, realističtěji zpracovat 

herní prvky (např. přihrávky) a v neposlední řadě oživit hru o významné audio doplňky - 

audio komentář a soundtrack. Revoluční první audio komentář ke sportovní počítačové hře 

s fotbalovou tématikou obstaral John Motson (Dále v 4 Audio komentář ve sportovních 

počítačových hrách).  

Následující ročník přinesl název hry, ve formě jak jej známe dnes - FIFA 97 a obsahoval 

hned několik nových herních funkcí, které EA Sports v následujících ročnících rozšiřovalo. 

Jednalo se především o herní mód sálové kopané (později FIFA Street a nyní režim 

pouličního fotbalu Volta) a možnosti zapojení do hry více než dvou hráčů prostřednictvím 

LAN (až 20 hráčů) nebo přes modem (8 hráčů). V komentátorském algoritmu doplnil 

Johna Motsona Andy Gray a jednotlivé zápasy představoval “ze studia“ Des Lyam. 

FIFA: Road to World Cup 98 byla první verzí šampionátu, která zároveň obsahovala i 

klubové soutěže. Marketingové oddělení EA Sports se snažilo o co nejširší globální 

pokrytí, takže na obal hry dala aktuálně největší hvězdu konkrétní fotbalové tepny (viz 

Obrázek 33) a pokusila se do hry zařadit každý národní tým, který se skutečně zúčastnil 

kvalifikace o Mistrovství světa ve Francii v roce 1998 (to se opakovalo až u verze 2010). 

Hra samotná pak nabídla nové grafické prvky (např. rozlišené obličeje hráčů), správnou 

implementaci pravidla offside a vylepšení umělé inteligence v single player módu.  

Herní série FIFA během svých prvních pěti vydání položila základy aktuálně 

nejpopulárnější sportovní hře na světě. O ročnících FIFA: Road to World Cup 98  - FIFA 

20 bude ještě souhrnná zmínka v kapitole výzkumné části 2.1.3. Nadstavbové prvky, které 

hru v průběhu let ještě vylepšovaly, jsou uvedeny v Tabulce č. 1, zároveň, pro lepší 

vizuální představu vývoje grafického zpracování herního enginu, je jako Příloha č. 2 20 

zpracována menší galerie záběrů z jednotlivých ročníků herní série FIFA. 

  

                                                 
20 BOON, Jon. IT'S IN THE GAME: FIFA 19: From its first edition to its latest incarnation, Fifa is the best-

selling sports video game franchise the world has ever seen. The Sun [online]. UK: News Group Newspapers 

Limited, 2020, 21-12-2018 [cit. 2020-03-14]. Dostupné z: 

https://www.thesun.co.uk/sport/football/7297663/fifa-19-video-game-history-world/  

https://www.thesun.co.uk/sport/football/7297663/fifa-19-video-game-history-world/
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Název hry 

(Poznámky Autora) 

Datum vydání Novinky oproti předchozí verzi 

FIFA 99 30. 11. 1998 - základní obličejové animace a rozdílná výška hráčů 

- možnost vytvořit si turnaj s vlastním výběrem týmů (+ European 

Dream League, liga 20 nej týmů Evropy) 

- Rest of Europe – možnost hrát za několik týmů, které neměli ve 

hře svou ligu  

FIFA 2000 30. 09. 1999 - možnost hrát více než jednu sezónu (hrát o kvalifikaci do 

evropského poháru) 

- zařazení licencované americké MLS 

- samostatná šampionátová verze hry UEFA Euro 2000 

FIFA 2001 30. 10. 2000 - motion capturing – zapojení skutečných hráčů (vč. Pavla Kuky) 

jejichž pohyb byl snímán a přenesen pro animaci postav a pohybu 

ve hře 

- indikátor síly střely (viz Obrázek 36) 

FIFA Football 2002  29. 10. 2001 - kurzory pro ovládání síly centrů, přihrávek a střel  

- karty za odměnu (po výhře v soutěži – v budoucnu princip FIFA 

Ultimate team) 

- Rest of the World – AC Sparta Praha a Sigma Olomouc 

- samostatná šampionátová verze hry 2002 FIFA World Cup 

FIFA Football 2003 

(První náznaky stagnace 

série) 

25. 10. 2002 - virtuální podoba cca 20 nejznámějších fotbalových stadionů 

- zahrávání přímých kopů 

- jinak spíše negativa: absence provázání hodnocení hráče na jeho 

výkon na hřišti, chaotické atributy hráčů (Př. Lukáš Zelenka ze 

Sparty lepší než Robert Pirés z Arsenalu), nereálný ball movement 

a další 

FIFA Football 2004 24. 10. 2003 - přidání druhých lig (Anglie, Francie, Itálie, Německo, Španělsko) 

= reálná možnost postupu / sestupu 

- mód Kariéry, kdy jako manažer vedete tým a plníte cíle vedení, 

na základě jejichž plnění je vám prodlužován kontrakt 

- samostatná verze pouličního fotbalu FIFA Street 

- samostatná šampionátová verze hry UEFA Euro 2004 

FIFA Football 2005 

(Inovativně jeden 

z nejslabších ročníků) 

8. 10. 2004 - rozvoj kariéry – možnost investovat body za splnění cílů do 

managementu (Např. trénink útočníků) 

- vylepšení zpracování přihrávek (First touch) 
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Název hry 

(Poznámky Autora) 

Datum vydání Novinky oproti předchozí verzi 

FIFA 06 

(Začátek vývoje nového 

enginu) 

30. 9. 2005 - výzvy a odemykatelný obsah (trofeje za úspěchy, např. hattrick, 

oceněn trofejemi, případně odemčení speciálního týmu) 

- realističtější hratelnost (kličky, kombinace, obrana, ale i třeba 

pomalejší tempo hry) 

- nová komentátorská dvojice Andy Gray a Clive Tyldesley  

- samostatná verze pouličního fotbalu FIFA Street 2 

- samostatná šampionátová verze hry 2006 FIFA World Cup 

FIFA 07 25. 9. 2006 - nová sada jazyků audio komentáře, včetně českého 

- možnost tréninku mini hřiště (před zápasem i samostatně, hráč 

vs brankář)  

- propojení s reálným světem (podcasty, výsledky, update 

soupisek) 

- samostatná verze Ligy mistrů 

FIFA 08 27. 9. 2007 - Be a Pro Mode (kariéra / hraní za vlastního hráče) 

- Česká liga 

- samostatná verze pouličního fotbalu FIFA Street 3 

- samostatná šampionátová verze hry UEFA Euro 2008 

FIFA 09 

(Mobilizace na Pro 

Evolution Soccer) 

2. 10. 2008 - detailnější grafické zpracování (3D trávník, reklamy na dresech, 

obličeje) 

- rozšířené možnosti online hraní: 10 na 10 online nebo Adidas 

Live Season (liga reflektující aktuální formu skutečných hráčů) 

- inovativní ovládání (zejména kličky, na pc ovládání klávesnice + 

myš) 

- na výběr z 15 komentátorských dvojic (11 jazyků) 

- FIFA Ultimate Team (správa vlastního týmu pro hraní v online 

prostředí na základě nákupu balíčků – reálné peníze ale i FIFA 

mince) 

FIFA 10 

(Z prostředí offline do 

online)   

28. 10. 2009 - funkce asistent manažera (tvorba sestavy) 

- mód kariéra – předsezónní přáteláky, volitelná náročnost 

požadavků vedení, autentičtější přestupy hráčů) + Live Season – 

růst a pokles formy hráčů dle jejich skutečné formy 

- 360 - ti stupňové ovládání pohybu hráčů svého týmů 

- samostatná šampionátová verze hry 2010 FIFA World Cup 

FIFA 11 

 

 

28. 10. 2010 - stejný engine pro konzole i počítač => defakto smazán rozdíl 

hraní konzole v počítač 

- 360-ti stupňové pohyb i u protihráčů 

- možnost hrát i za brankáře 

- nové funkcionality v režimu kariéra (úprava rozpočtu, reputace 

manažera, a další) 
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Název hry 

(Poznámky Autora) 

Datum vydání Novinky oproti předchozí verzi 

FIFA 12 27. 10. 2011 - podporuj svůj tým (výsledky zápasů hráče se započítávají do 

online pořadí klubů) 

-variabilita bránění (tradiční / taktické) 

-opět bez české ligy 

- samostatná verze pouličního fotbalu FIFA Street (4) 

- samostatná šampionátová verze hry UEFA Euro 2012 

FIFA 13 

 

25. 9. 2012 - dovednostní tréninky 

- mód kariéra – repre pauza a možnost vést i národní mužstvo, 

lepší možnosti na přestupovém trhu 

- návrat národního týmu České republiky 

- možnost ovládat hru přes Kinect (viz sekce Xbox 360) 

FIFA 14 

(Absolutní lídr odvětví) 

23. 9. 2013 - reálná fyzika míče a opět o něco reálnější rekace hráčů 

-reálné gólové oslavy některých hráčů (Např. Bale, Messi, 

Ronaldo) 

- samostatná šampionátová verze hry 2014 FIFA World Cup 

FIFA 15 23. 9. 2014  - poslední verze CZ komentáře (PlayStation 3 a Xbox 360) 

- Feel the game – větší emoce jak na hřišti, tak v hledišti 

- nový, vyvážený, engine (více útočného fotbalu, ale i lepší 

brankáři) 

FIFA 16 22. 9. 2015 - zastoupení ženského fotbalu (národní týmy) 

- možnost trénovat hráče svého týmu v režimu kariéra 

- možnost modifikovat čas výkopu zápasu a nové druhy počasí 

(mlha, sníh) 

FIFA 17 27. 9. 2016 - herní mód Cesta (příběh fotbalisty, kdy z amatéra můžete udělat 

světovou extratřídu) 

- nový engine vylepšující fotbalovou hratelnost 

- první kroky eSports 

FIFA 18 29. 9. 2017  - verze hry 2018 FIFA World Cup poprvé jako součást hry FIFA 

(pomocí aktualizace) 

- návrat českého klubu (AC Sparta Praha) 

FIFA 19 28. 8. 2018 - licence pro Ligu mistrů a Evropskou ligu 

- komentář pouze AJ (ale speciální dvojice pro zápasy Ligy mistrů 

a Evropské ligy) 

- rozšíření CZ týmů o Slavii Praha a Viktorii Plzeň 

FIFA 20 24. 9. 2019 - pouliční fotbal (FIFA VOLTA) poprvé součástí FIFA 

- ztráta licence pro klub Juventus Turín (drží Pro Evolution Soccer 

20) 

Tabulka 1- Vývoj nadstavbových prvků v herní sérii FIFA 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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1.3.2 Konkurence 

Hlavními konkurenty EA Sports na poli sportovních počítačových her jsou společnosti 

2K Sports a Konami. Americká společnost 2k Sports konkuruje EA Sports především 

basketbalovou hrou NBA 2K  a bojovou sérií WWE 2K, krátce se také pokoušela ohrozit 

pozici EA Sports hokejovou verzí NHL 2K ta však vycházela pouze v období 2005 – 2011, 

kdy kvůli nízké prodejnosti byl její další vývoj zastaven. I vzhledem k tomu, že 2k Sports 

byla založena v roce 2005, nelze hovořit o nějaké evoluci nebo zásadním vývoji 

v postavení audio komentáře jednotlivých sportovních her. Začátkem třetího tisíciletí patřil 

audio komentář k běžné komponentě sportovních počítačových her, společnost EA Sports 

v té době navíc experimentovala s různými jazykovými mutacemi her, ať už 

prostřednictvím stahovatelných „patchů“21, díky nimž bylo možné poslouchat komentář ke 

hře v jiném jazyce než anglickém, či zařazením dabingu přímo do plné verze hry. 

Oproti tomu Japonský gigant Konami, se stalo přímým 

konkurentem EA Sports v oblasti fotbalových videoher a 

počítačových simulátorů. Konami, jako jedna z prvních 

společností, vstoupilo na trh s videohrami již v roce 1969. Kromě 

zmiňované chodící střílečky Contra (1987), stihlo Konami do 

konce 20. století vydat ještě několik zajímavých her, které jednak 

souvisely s trendy aktuální doby, zároveň se ale zapsaly do dějové 

osy vývoje počítačových her a videoher. Jedná se například o 

populární arkádové hře na téma velmi populárního komiksu Želvy 

Ninja (viz Obrázek16). Nelze zapomenout ani na hru The 

Simpsons Arcade Game, kde hráči mohli ovládat charaktery 

z možná vůbec nejúspěšnějšího kresleného seriálu The Simpsons.  

 Z hlediska sportovních videoher her udělalo Konami první 

větší krok v roce 1983, když vydalo hru Track & Field (v Japonsku a v Evropě nesla hra 

název Hyper Olympic). Hra obdržela oficiální licenci simulátoru k letním olympijským 

hrám 1984 a bylo možné si jí zahrát, jak na tehdejších počítačích, tak i na konzolích pro 

videohry a hrát ji mohli až čtyři hráči. Track & Field obsahoval celkem 5 disciplín. Běh na 

100 metrů, kdy klikáním na alternací tlačítek na ovladači hráč zvyšoval rychlost svého 

                                                 
21 Patch = stahovatelný soubor, který modifikuje určitou část hry (Např. sady dresů 

z fotbalového šampionátu nebo také jazykové mutace audio komentáře) 

Obrázek 16 Teenage Mutant 

Ninja Turtles: Turtles in Time 

Dostupné z: 

https://shop.r10s.jp/mediaworl

dkaitoriworld/cabinet/1000/5/

cg10005127.jpg  

https://shop.r10s.jp/mediaworldkaitoriworld/cabinet/1000/5/cg10005127.jpg
https://shop.r10s.jp/mediaworldkaitoriworld/cabinet/1000/5/cg10005127.jpg
https://shop.r10s.jp/mediaworldkaitoriworld/cabinet/1000/5/cg10005127.jpg
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běžce. Skok do dálky, kde kurzory se šipkami ovládal rozběh a pomocí akčních tlačítek 

načasoval odraz skoku. Hod oštěpem a kladivem měly stejný princip jako skok do dálky, 

akorát místo odrazu hráč volil úhel hodu. Překážkový běh na 110 metrů, zde pomocí 

kurzorů se šipkami hráč ovládal běh a pomocí akčních tlačítek přeskakoval překážky. 

Poslední disciplína – skok do výšky měla ještě třetí fázi, kromě rozběhu a odrazu, musel 

ještě hráč pomocí druhého akčního tlačítka správně načasovat okamžik, kdy se jím 

ovládaný sportovec pustí tyče a odrazí k překonání překážky. Hra dosáhla poměrně vysoké 

popularity, jen v Japonsku se prodalo přes 38 000 verzí. V roce 1996 časopis Next 

Generation zařadil Track & Field jako 78 hru v jejich žebříčku Top 100 her22. Tato hra sice 

ještě neobsahovala doprovodně popisný audio komentář, který by dokresloval jednotlivé 

sportovní výkony. Hráč tehdy mohl alespoň poslouchat zvuky a melodie doprovázející 

jednotlivé disciplíny (Např. Povedený výkon doprovázela radostná znělka a aplaus publika 

a ten nepovedený výkon zase ironická nebo smutná znělka). 

Tři roky od vydání Track & Field se Konami vydalo první verzi hokejové videohry 

s názvem Blades of Steel, která byla až do roku 1994, kdy vyšla první verze hokejové série 

NHL od EA Sports, jediným dostupným hokejovým simulátorem na trhu. O pět let později 

spatřila světlo světa graficky modernější verze hry, Blades of Steel ´99. Ta dostala licenci 

od samotné NHL a mohla tak užívat oficiální loga, 

dresy a stadiony týmů hrajících tuto soutěž.  Na obalu 

(coveru) hry byl vyobrazen Jaromír Jágr (Obrázek 17), 

ale ani on nedokázal hru vycházející na kazetové 

Nintendo a mobilní Game Boy plně zpopularizovat, a 

tak se lídrem průmyslu počítačových her a videoher se 

sportovním tématikou stalo EA Sports.  

Verze z roku 1999 i její pokračovatel Blades of Steel 

2000 (Obrázek 19) již obsahovala doprovodně popisný 

audio komentář. Algoritmus slov pro tuto hru namluvil 

Randy Hahn, kanadský komentátor, který během své 

kariéry odkomentoval přes 20 sezón reálné NHL si 

hráči sportovních počítačových her jej mohli slyšet i v NHL 2K9, NHL 2K10 a NHL 2K11 

od konkurenčního 2K Sports. 

                                                 
22 Top 100 Games of All Time. Next Generation. No. 21. Imagine Media. September 1996. p. 44 

Obrázek 17 Playstation cover hry Blades 

of Steel 2000 s Jaromírem Jágrem 

Dostupné z: https://game-rave.com/wp-

content/uploads/2020/02/PSX-NHL-

Blades-of-Steel-2000-450x.jpg  

https://game-rave.com/wp-content/uploads/2020/02/PSX-NHL-Blades-of-Steel-2000-450x.jpg
https://game-rave.com/wp-content/uploads/2020/02/PSX-NHL-Blades-of-Steel-2000-450x.jpg
https://game-rave.com/wp-content/uploads/2020/02/PSX-NHL-Blades-of-Steel-2000-450x.jpg
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Ve stejném roce jako první Blades of Steel vyšla i první fotbalová hra z dílny Konami - 

International Superstar Soccer. Stejně jako její hokejová sestra, tak i původní verze 

International Superstar Soccer neobsahovala doprovodně popisný audio komentář. Oproti 

hokejové verzi však disponovala zvuky známé z reálného zápasu (Např. Kopnutí do 

balonu, hvizd rozhodčího nebo skandování fanoušků, atd.), každé přerušení hry pak bylo 

doplněno verbální popis v anglickém jazyce, k jakému přestupku právě došlo. Takto se 

tedy zrodil hlavní konkurent herní série FIFA – hra Pro Evolution Soccer. 

Tento název zavedlo Konami až v roce 2001, do té doby tento virtuální simulátor kopané 

vystřídal několik jmen (Goal Storm – 1996; ISS Pro, ISS Pro 98 – 1997 a 1998; ISS Pro 

Evolution, ISS Pro Evolution 2, ISS Pro Evolution 1999 a ISS Pro Evolution 2001). 

Všechny tyto starší verze hry vycházely pouze na herní konzole té doby, nikoliv na 

počítač.  

Pozvolna se formoval a vyvíjel nejen název hry, ale i obsah audio komentáře 

k jednotlivým verzím. Původní zvukový doprovod z International Superstar Soccer 

skládající se ze zvuků reálného zápasu, doplněný o verbální popise v anglickém jazyce, 

k jakému přestupku právě došlo, doplnil v ISS Pro 98, stále ještě anonymní, komentátor o 

ocenění zdařilé přihrávky po zemi, centru nebo střely. Zásadnější změnu ve vývoji audio 

komentáře své verzi fotbalové videohry nabídlo Konami až s příchodem prvního 

Playstationu, na který vydalo ISS Pro Evolution, ve které už se představila komentátorská 

dvojice Martin Wilson a bývalý Anglický fotbalista Terry 

Butcher. Oproti předchozím verzím komentátorská dvojice hráče 

na začátku zápasu uvítala, krátce popsala, o jaký zápas se jedná, 

představila základní jedenáctky, které proti sobě nastupují 

(pokud měla k soupiskám namluvený algoritmus) a poté 

přistoupila ke komentování zápasu. Samotný zápas pak 

obsahoval algoritmus slov se jmény hráčů v různé intonaci 

(euforie vs normální) a popis základních herních situací (střela, 

gól, centr, rohový kop, apod). Již na první poslech tohoto 

doprovodně popisného audio komentáře šlo odhalit několik chyb, 

které jsou podobné jako u jeho konkurenta FIFA (viz 5.1.2 

Analýza vnějšího prostředí).   

 Oproti herní sérii FIFA od EA Sports, musí Konami, potažmo Pro Evolution 

Soccer bojovat s ohromnou konkurenční nevýhodou spočívající v absenci kompletní 

Obrázek 18 Cover prvního Pro 

Evolution Soccer 

Dostupné z: 

https://upload.wikimedia.org/wi

kipedia/en/thumb/3/31/Pro_Evo

lution_Soccer.jpg/252px-

Pro_Evolution_Soccer.jpg 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/3/31/Pro_Evolution_Soccer.jpg/252px-Pro_Evolution_Soccer.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/3/31/Pro_Evolution_Soccer.jpg/252px-Pro_Evolution_Soccer.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/3/31/Pro_Evolution_Soccer.jpg/252px-Pro_Evolution_Soccer.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/3/31/Pro_Evolution_Soccer.jpg/252px-Pro_Evolution_Soccer.jpg
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licence k jednotlivým fotbalovým soutěžím (tento problém šlo částečně vyřešit stažením 

patchů). Pro první ročníky hry se Konami nepodařilo obstarat žádné profesionální licence a 

tak i kromě “chudého“ coveru (Obrázek 19), dostaly “náhradní“ jména i všeobecně známé 

kluby Real Madrid (ve hře MD White), Chelsea (West London Blue) nebo Juventus (PM 

Black and White).  

Prvním milníkem k používání oficiálních soupisek, týmových log, stadionů nebo názvů 

soutěží byla verze Pro Evolution Soccer 4, které je dodnes v mnoha internetových 

diskuzích považována za jednu z TOP 5 her celé série. Pro tento ročník se Konami 

podařilo zajistit licence španělské, italské a nizozemské ligy. Hráči týmů z uvedených 

soutěží byli ve hře zpracováni podle skutečných údajů a obličeje podle skutečných 

fotografií. Díky tomu Pro Evolution Soccer 4 celkem věrohodně zrcadlil nejenom statistiky 

a jejich schopnosti jednotlivých hráčů na hřišti, ale také jejich vzhled, výšku, váhu a další 

atributy.  

Verze hry Pro Evolution Soccer 6 – Pro Evolution Soccer 2010 lze s lehkou nadsázkou 

nazvat zlatým věkem celé herní série. Konkurenční série FIFA v tomto období stagnovala 

po herní i grafické stránce, čehož Konami náramně využilo. Do repertoáru hry přibyly 

nově licencované partnerské kluby, včetně zvučných jmen jako Arsenal Londýn, Celtic 

Glasgow nebo FC Barcelona. Oficiální licence se výrobci podařilo získat i pro 

nejprestižnější fotbalovou klubovou soutěž UEFA Champions League (Liga mistrů) a její 

sestru UEFA Europa League (Evropská liga). Partnery hry se však nestávali jen fotbalové 

Obrázek 19 Pro Evolution Soccer 4 cover & záběr ze hry 

Dostupné 

z:https://images.cdn.fourfourtwo.com/sites/fourfourtwo.com/files/styles/image_landscape/public/pro_evo_4.png?itok=e

OqoukT6 

https://images.cdn.fourfourtwo.com/sites/fourfourtwo.com/files/styles/image_landscape/public/pro_evo_4.png?itok=eOqoukT6
https://images.cdn.fourfourtwo.com/sites/fourfourtwo.com/files/styles/image_landscape/public/pro_evo_4.png?itok=eOqoukT6
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kluby a soutěže, ale i samotní hráči. Ve zmiňovaném období nelze opomenout především 

Cristiana Ronalda a Lionela Messiho, kteří se objevili také na obalu hry, v reklamních 

spotech, trailerech a podobných reklamních promech mohli fanoušci vidět také Michaela 

Owena, Didiera Drogbu nebo italskou brankářskou legendu Gianluigiho Buffona. 

Potěšující novinkou z pohledu českého hráče mohla být verze Pro Evolution Soccer 2009. 

V sekci ostatních mužstev se s aktuální sestavou a dresy objevila pražská Slavia (verze 

z let 2003 – 2006 obsahovaly i Spartu, ale nikdy s oficiálním logem nebo kompletní 

soupiskou). Vývojáři hry zařadili také fotbalovou reprezentaci České republiky, kde v 

jejích zápasech kromě aktuálních dresů mohl uživatel slyšet i obecně známý pokřik 

fanoušků „Kdo neskáče, není Čech. Hop, hop, hop,“.  

Vzhledem k vývoji prodejnosti herní série FIFA proti Pro Evolution Soccer (viz 

Obrázek 20), se pomyslným posledním konkurenčním tahem Konami stalo Pro Evolution 

Soccer 2010 s jeho rozšiřujícím patchem Pro Evolution Soccer 2010 - World Cup Patch.  
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Ani tento patch, který přinesl na svou dobu velmi realistické herní zpracování 

Mistrovství světa ve fotbale 2010, nezabránil tomu, že prodejnost Pro Evolution Soccer 

v tom roce byla téměř o 50% horší než u FIFA. Poslední verze z roku 2019 dokonce 

zaznamenala celkovou horší prodejnost, než měla FIFA na mobilní konzoli Nintendo 

Switch, viz tabulka prodejností titulu z roku 2019 (viz Tabulka2). 

 

Konzole FIFA 2019 Pro Evolution Soccer 

PlayStation 4 9,15 mil. 0,55 mil. 

Xbox One 2,22 mil. 0,05 mil. 

Nintendo Switch 0,75 mil.  

Xbox 360 0,06 mil.  

PlayStation 3 0,04 mil.  

Tabulka 2Prodeje FIFA 2019 vs Pro Evolution Soccer 2019 

Dostupné z: https://www.sports-king.com/fifa-19-vs-pes-2019-sales-2665/  

2 eSports  

2.1 Definice, zařazení a vznik 

Poslední roky se těší velkému nárůstu počtu fanoušků a hráčů odvětví nazývané eSports 

(zkratka pro elecrtonic sports). Už jen překladem této zkratky lze určit elementární 

definici, kdy se  jedná o aktivity, které s pomocí elektronické technologie připodobňují 

jistým způsobem sportovní klání. Oxfordský slovník toto odvětví definuje jako: 

„Soutěživou videohru, hranou několika hráči - zpravidla profesionálními, před diváky. 23“ 

Juho Hamari a Max Sjöblom ve své studii: Co je eSports a proč jej lidé sledují?, přichází 

s přesnou definicí, že se jedná o: „Formu sportu, kde primární aspekty sportu usnadňují 

elektronické systémy. Vstupy ze strany hráčů a týmů i výstupy ze strany odvětví eSports 

jsou zprostředkovány rothraním člověk - počítač.24" Organizace Newzoo, která studuje 

eSports data a stará se o propagaci odvětví eSports, nabízí ještě obsáhlejší definici: ,,Jedná 

se o soutěživé hraní videoher, na profesionální úrovni, v organizovaném formátu (turnaj, 

liga, mistrovství, apod.), který vede ke konkrétnímu cíli (vítězství titulu, price money). 

Jednotliví hráči a týmy, které proti sobě soupeří, musí být viditelně rozlišeni.25“  

                                                 
23 STEVENSON, Angus, ed. Oxford Dictionary of English (3 ed.). 3rd edition. UK: Oxford University Press, 

2010. ISBN 9780191727665 
24 HAMARI, Juho a Max SJÖBLOM. What is eSports and why do people watch it?. Tampere, 2017, 34 s.  

 

https://www.sports-king.com/fifa-19-vs-pes-2019-sales-2665/


  

 

28 

 

Výčet definic eSports by mohl nadále pokračovat a vytvořil by poměrně obsáhlou 

kapitolu. Pro základní představu a účely této diplomové práce však postačí ty zmiňované a 

níže uvedený slovník základních pojmů tohoto odvětví, jak jí uvádí Global eSports Market 

Report 201826 a Global eSports Market 2019 (dále jen GeSMR 2018 a GeSMR 201927): 

 

 Publikum eSports 

o Obecenstvo eSports (v originále Esports Audience) - osoby, 

sledující dění v eSports nehledě na frekvenci 

o Obeznámení o eSports (Esport Awarness) – lidé kteří mají 

povědomí o tom co eSports je (slyšeli o něm o známých, viděli 

reportáž ve zprávách, apod.), ale nejsou součástí eventů či publika 

o eSports nadšenci (Esports Enthusiasts) – osoba, která sleduje dění 

v eSports více než 1x měsíčně (patří sem i Amatérští hráči – viz níže) 

o Herní nadšenci (Game enthusiasts) - všichni lidé, kteří se zapojují 

do her hraním nebo prohlížením herního obsahu, případně herního 

hardwaru nebo duševním vlastnictvím 

o Příležitostní sledující (Occasional Vievers) - osoba, která sleduje 

dění v eSports méně než 1x měsíčně 

 

 eSports eventy a kategorie her 

o eSports událost (Esport Event) – eSports soutěž, turnaj nebo liga, ve 

které hráči, případně týmy soupeří proti sobě za účelem vyhrát. 

o Konzolové hry (Console Games) – hry hrané na TV konzoli (Xbox, 

Playstation, Nintendo, aj), nebo kapesní konzoli (PS Vita, Nintendo 

DS) 

o Hry na mobil / tablet (Smartphone games and Tablet games) – hry 

hrané na smartphonech a tabletech 

o Bezplatné hry (Free-to-play games) – hry dostupné legálně ke 

stažení případně online 

                                                 
26 26; 27 GLOBAL ESPORTS MARKET REPORT 2018. The Netherlands, 2018, 2nd(1); GLOBAL ESPORTS 

MARKET REPORT 2019. The Netherlands, 2019, 3rd(1); 
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 Účastníci 

o Hráči (Players or Gamers) – lidé, kteří hrají videohry na počítači, 

konzoli nebo mobilním zařízení 

o Amatérští hráči (Amateur Competive Gaming Participants) – hráči, 

kteří se neúčastní profesionálních turnajů – hrají pouze přes veřejné 

eSports platformy jako FACEIT, Toornament, ESL Play apod. 

o Amatérští hráči, kteří nesledují profesionální obsah (Non-Viewing 

Amateur Competitive Gaming Participants) 

o Organizátoři třetích stran (Third-Party Organizer) – organizace 

pořádající eSports události, které nevydávají ani nevlastní hry, které 

se na těchto událostech hrají 

 

 Příjmy 

o Příjmy z reklam (Advertising Revenues) – Např. reklamy během live 

streamů, reklamy před nebo mezi zápasy, apod 

o Příjmy od vydavatelů her (Game Publishers Fees) – vypláceny 

nezávislým eSports organizacím za pořádání eventů (nepatří sem 

investice a výdaje vydavatelů her na jimi pořádaných událostech) 

o Příjmy z mediálních práv (Media Rights Revenues) – příjmy 

vyplácené eSports subjektům za zobrazování obsahu eventů (online 

streaminng, vysílání do zahraničí, reportáže, foto, apod) 

o Příjem za nadšence (Revenue per Enthusiast) – průměrný roční 

příjem generován za jednoho eSports nadšence (příjmy eSports 

celkem / počet eSports nadšenců) 

o Příjmy ze sponzoringu (Sponzorship Revenues) – Např. sponzoring 

eventů, eSports týmů a hráčů, IP práva specifická pro jednotlivé hry, 

apod. 
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o Příjmy ze vstupného a propagačních předmětů (Merchendise and 

Ticket revenue) 

 

Zajímavější, i vzhledem k navazující kapitole o budoucnosti a vizi odvětví, bude si 

eSports vhodně kategorizovat. Nejvíce diskuzí vzbuzuje jeho zařazení do kategorie sportů, 

kdy se nejčastěji kritizuje nedostatek fyzického pohybu a menší poměr vynaloženého úsilí 

k dosažení úspěchu. Avšak z již výše uvedených definic lze snad vypozorovat spojitost s 

“klasickým“ sportem, především v soutěživosti a soupeření, formátu disciplíny a jejímu 

konkrétnímu cíli a v neposlední řadě 

aspektu fanoušků a sledovanosti.  

Kdy ale samostatné odvětví vlastně 

vzniklo? Nepočítáme-li s internetovým 

připojením a přístupem do online prostředí, 

které je pro majoritní část dnešních eSports 

her nezbytné, lze zmínit již říjen roku 

1972, kdy v kampusu Stanfordské 

univerzity proběhl turnaj Integralactic 

Spacewar Olympics. Skupina studentů se 

utkala ve hře Spacewar (viz 1.1 První 

milníky – počítačové hry) o skromnou 

cenu, příspěvek v magazínu Rolling Stone. 

Vůbec prvním vítězem eSports turnaje se 

stal, tehdy 33 letý, student biologie Stewart 

Obrázek 21Příjmy eSports; Dostupné z25 

Obrázek 22 První eSports turnaj 

Vlevo výstřižek z magazínu Rolling Stone zachycující prvního 

vítěze eSports turnaje; vpravo nahoře - probíhající zápas 

Intergalactic Spacewar Olympics; vpravo dole obrázek hry 

Spacewar; Dostupné z 23 
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Brand28. 

Další velký milník pro nástup odvětví nastal na přelomu milénia. Jednak vznikaly 

pilířové hry počítačové historie Counter Strike, Doom, Quake i Warcraft. Třeba hra Quake 

se stala hlavní hrou amerického turnaje QuakeCon29, který se pyšní více než 20 letou 

tradicí a stále neutichající popularitou (průběh posledního ročníku sledovalo před 11 000 

fanoušků). S rozvojem počítačových sítí v systému Unix byl pro změnu položen základ pro 

hraní počítačových her online.  

Nicméně GeSMR 201825 a studie WHITEPAPER eSports30 hovoří o fázi vývoje eSports 

odvětví do začátku roku 2017, jako o velmi dlouhém dětství (viz Obrázek 23). 

                                                 
28 LECOURT, Hugo. First eSport tournament [online]. In: . USA: bequipe, 2018, s. 1-3 [cit. 2020-04-04]. 

ISBN https://bequipe.com/. ISSN https://bequipe.com/. Dostupné z: https://bequipe.com/blogs/infos/first-

esport-tournament  
29 QuakeCon [online]. 1370 Piccard Drive Rockville: ZeniMax Media, 2020 [cit. 2020-04-04]. Dostupné z: 

https://www.quakecon.org/  
30 eSports WHITEPAPER [online]. 2018, 2018(1) [cit. 2019-12-17]. Dostupné z: eSports.com  

Obrázek 23Etapy vývoje eSports z pohledu publika a příjmů 

Dostupné z 25 

https://bequipe.com/blogs/infos/first-esport-tournament
https://bequipe.com/blogs/infos/first-esport-tournament
https://www.quakecon.org/
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2.2 Aktuální postavení eSports a jeho hlavní ukazatele 

Momentálně se eSports nachází ve fázi dospívání. Během 45 let však vyspěl 

z kampusové atrakce v disciplínu, která vykazuje zisky v milionech dolarů, počet 

sledujících ročně narůstá dokonce v desítkách milionů (viz Obrázek 24). 

 

Ostatně tyto faktory a ukazatele přitáhly i pozornost Mezinárodního olympijského 

výboru (MOV), který na svém zasedání v Laussane (28. 10. 2017) projednával podmínky 

zapojení eSports do programu olympijských her31. Ten uznal jeden neoddiskutovatelný 

fakt, že eSports je silně rozvíjejícím se sportovním sektorem, kterému v dnešní době dává 

přednost před klasickým sportem několik milionů mladých lidí a v budoucnu může být 

považován za sportovní aktivitu. 

Zároveň ale také našel hned několik neopominutelných podmínek, které současnému 

eSports brání, aby jej MOV nejprve uznal jako sportovní aktivitu a následně mohl 

přemýšlet o jeho zařazení na olympiádu. Jednou z nich je sdílení Olympijských hodnot, 

hry například nesmí podporovat násilí v jakékoliv podobě. Proto se do kategorie 

olympijských eSports her nebudou nikdy řadit střílečky. Aktuálně neexistuje žádná 

organizace zastřešující eSports. Absence tohoto subjektu vyvolává otázky typu: Kdo by 

zajistil soulad s olympijskými hodnotami? Kdo by kontroloval dodržování olympijských 

regulací (anti-doping, korupce, ovlivňování zápasů, apod.)? Poslední podmínkou, chce-li 

                                                 
31 E-Sports Explosion: The Birth of Esports Law or merely a New Trend Driving Change in Traditional 

Sports Law?. Athens, 2018. Academic paper. Univ. of Peloponnese.  

Obrázek 24Vývoj publika a příjmů  eSports v období 2016, až odhad pro 2021; Dostupné z25 
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MOV uvažovat o eSport, jako o sportovní aktivitě, je povaha a intenzita tréninku hráčů 

eSports her. Zatímco v přípravě na klasický sport, jde převážně o fyzickou zátěž a trénink 

prospěšný zdraví jedince, tak u eSports by bylo potřeba nastavit kritéria přípravy tak, aby 

brala v potaz především zdraví hráčů eSports (viz 2.3.3. Formování odvětví).  

2.3 Přechod do další fáze vývoje a možná budoucnost 

GeSMR 201821 vytyčuje několik klíčových faktorů, jejichž tempo růstu určí, jak rychle 

se eSports přehoupne do fáze dospělosti a stane se z něj multi-miliardové odvětví, což 

ostatně při pohledu na ukazatele růstu lze brzy očekávat (viz předchozí podkapitola). 

Faktory, které mají přechod do fáze dospělosti způsobit lze rozdělit na tři základní okruhy: 

akcelerátory, dimenze růstu a formování odvětví. 

2.3.1  Akcelerátory 

Bez delších úvah lze jasně konstatovat, že podstatným akcelerátorem odvětví eSports je 

vývoj herních technologií, které přidají současnému hernímu průmyslu nadstavbu. Jedním 

z nejčastěji diskutovaných technických doplňků, s přesahem i mimo herní průmysl, je 

virtuální realita, která sice do některých her již proniká, avšak ne v takovém měřítku, jak 

by si vývojáři her představovali. Vzhledem k příjmům a povaze odvětví, kdy se mnoho 

eventů a her odehrává v online prostředí, bude pro přechod do fáze dospělosti i důležité, 

jak rychle (pokud vůbec) společnost začne používat jako platidlo kryptoměny. Možných 

technických akcelerátorů by pro odvětví eSports šla vyjmenovat celá řada, v návaznosti na 

jeden požadavek MOV (organizace zastřešující eSports), nelze nezmínit speciální druh 

decentralizované databáze – Blockchain, která uchovává neustále rostoucí počet záznamů a 

zároveň je chrání proti neoprávněnému zásahu a to jak z vnější strany, tak i ze strany 

jednotlivých uzlů peer-to-peer sítě. 

2.3.2  Dimenze růstu 

Několikrát již byla zmíněna důležitost vzniku organizace, která by nějakým způsobem 

eSports zastřešovala a jednala v jeho prospěch. Hlavní sportovní ligy v USA fungují na 

systému franšíz (basketbal – NBA, hokej – NHL, am. Fotbal – NFL, apod), ale jak je na 

tom eSports? První pokusy o eSports franšízy započaly v roce 2017. Dva hlavní vydavatelé 

her Riot Games a Blizzard Entertainment založily NA LCS (North American League of 

Legends Championship Series) a OWL (Overwatch League). Obě tyto franšízy nelze plně 

využít pro eSports hry se sportovní tématikou, jelikož týmy mají trvalé místo v 
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jednotlivých ligách vázaných na geografickou polohu týmu – neexistuje postup ani sestup. 

Struktura franšízy je tak maximálně přívětivá jak pro samotné týmy, které v případě 

krátkodobého neúspěchu mohou investovat do péče o talenty, aniž by hrozilo riziko, že 

vypadnou z ligy, tak i pro eSports publikum, protože vysílatelé mohou vysílat každý rok 

duely rivalů a fanouškovské základny nejsou ztraceny případným sestupem. Uvedené 

výhody podporují dlouhodobé investice všech zúčastněných stran, což urychluje růst 

franšízy jako celku (nákup mediálních práv, placeného obsahu, merchendasingu, apod). 

Jak NA LCS, tak i OWL jsou silně zaměřeny na americký trh, kde se systém franšíz 

považuje za běžný. Otázkou je, jak by se podobný systém prosadil v ostatních regionech, 

které se systémem franšíz nejsou tolik obeznámeny. S tím souvisí další faktor dimenze 

růstu, který GeSMR 201825 nazývá: získání srdcí lokálních fanoušků. 

2.3.3  Formování odvětví 

Během přechodu do dospělosti se bude celé odvětví eSports nadále formovat, ať už po 

technologické stránce, či vznikem zastřešující organizace – viz výše. Lze však 

předpokládat, že s očekávaným vývojem přijdou různé restrikce či omezení, převážně 

právní povahy32. Mezi základní okruhy právních otázek v návaznosti k eSports patří33: 

 Trh s nehmotnými produkty – dokonce i u eSports her se sportovní tématikou 

existuje poměrně obsáhlý trh s nehmotnými produkty (dresy, skiny, u FIFA 

Ultimate Team i hráči, apod), za které hráči ale platí často i skutečnými penězi. 

Z právního hlediska zde vyvstávají otázky, jak zajistit stejnou míru zvýhodnění 

hráčů na jednotlivých eventech (například zavedením platových stropů, které na 

vylepšení lze vynaložit). Zároveň ale také ošetřit, jakým způsobem smí hráči na 

trhu s těmito předměty obchodovat. 

 Práva k duševnímu vlastnictví – velmi specifická kategorie. Práva k duševnímu 

vlastnictví u konkrétní hry patří vydavateli hry, práva na produkty inzerované ve 

hře patří sponzorům, ale peníze ze sponzoringu obdrží organizátoři akce i samotní 

hráči. Jaký je vztah vydavatele hry a sponzora? Je možné, aby byl vydavatel 

považován za spoluorganizátora s pořadatelem akce? Tomu přeci slovník 

základních pojmů odporuje (viz Slovník pojmů eSports – sekce příjmy). 

                                                 
32 Ten legal issues to watch when it comes to esports [online]. 2018, 2018(1), 1 [cit. 2019-12-17]. Dostupné 

z: https://www.forbes.com/sites/allabouttherupees/2017/05/19/ten-legal-issues-to-watch-when-it-comes-

toesports/#20f078c5198d  
33 TOP 4 LEGAL ISSUES IN ESPORTS [online]. 2018, 2018(1), 1 [cit. 2019-12-17]. Dostupné z: 

https://www.traverselegal.com/blog/top-4-legal-issues-in-esports-2/  

https://www.forbes.com/sites/allabouttherupees/2017/05/19/ten-legal-issues-to-watch-when-it-comes-toesports/#20f078c5198d
https://www.forbes.com/sites/allabouttherupees/2017/05/19/ten-legal-issues-to-watch-when-it-comes-toesports/#20f078c5198d
https://www.traverselegal.com/blog/top-4-legal-issues-in-esports-2/
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 Vysílací práva – obdobný problém vyvstává i u provozovatelů vysílání tzv. 

Streamerů. Ti obvykle uzavírají smlouvy s organizátory eSports eventů a ne s 

vydavateli hry. Organizátoři tak poskytují právo na vysílání obsahu, jehož podstatu 

vytvořil někdo jiný. 

 “Šedé“ transakce – sázení na eSports, doping (nejen podpůrné látky, ale i zásah do 

softwaru či hardwaru herního zařízení). 

 Identita hráčů – velký problém u her hraných v online prostředí, kde hráči hrají pod 

různými přezdívkami / uživatelskými jmény (dále jen nick). Nelze tak jednoznačně 

určit, kdo pod konkrétním nickem hraje nebo zda jej nepoužívá více hráčů. Nejenže 

hráči těchto her jsou anonymní, ale často i nezletilí. Ty však většina světových 

jurisdikcí chrání, případně omezuje některé jejich úkony, než dovrší zletilosti. 

 Odlišnosti v legislativě různých zemí – rozdílná legislativa může znesnadnit vývoj 

odvětví eSports z několika důvodů. Například jen cestování za jednotlivými eventy 

z důvodů vízových povinností může být problematické. V obdobném světle se jeví 

i uzavírání kontraktů (se zahraničními hráči, sponzory, apod). I z tohoto důvodu by 

založení organizace zastřešující celý eSports bylo více než vítanou záležitostí 

3 Komentování sportovních událostí, jeho metody, prvky a specifika 

3.1 Historie a vznik sportovního komentáře 

Předtím než sportovní komentář dospěl do dnešní podoby publicistického stylu, musel 

zejména v počátečních letech projít fází hledání a experimentování. První pokus o 

sportovní přenos v Československé režii se datuje na 2. srpna roku 1924. Významná 

sportovní událost v podobě boxerského zápasu mezi Rocky Knightem a Františkem 

Růžičkou byla rozhlasem přenášena z místa události, Letenské pláně, na Václavské 

náměstí. Někteří historici mapující vznik rozhlasové reportáže jej však z důvodu 

nedostatečné profesionality reportéra jako první sportovní přenos neřadí a odkazují na o 

dva roky mladší událost, fotbalové utkání Slavie Praha proti maďarskému celku Hungaria. 

Zápas se odehrál 3. října roku 1926 a komentoval ho Josef Laufer, který je též považován 

za zakladatele sportovní reportáže.  

Zrod televizních sportovních přenosů přišel o třicet let později. Premiérový přenos se 

uskutečnil 11. února 1955, kdy si první diváci mohli na svých přijímačích naladit hokejové 

utkání mezi výběrem Prahy a švédským klubem IF Leksand. Utkání hrané na pražské 

Štvanici, mělo být jen jakýmsi testem techniky sportovních přenosů. Ta se sestávala 
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z provizorně sestaveného přenosového vozu, třech černobílých kamer umístěných na 

balkóncích nad jednotlivými třetinami kluziště Štvanického stadionu. Televizní štáb se 

musel obejít bez transfokátoru (zoomu), či záznamu opakovaných záběrů, které jsou dnes 

nedílnou součástí televizní techniky sportovních přenosů. Československá televize (ČST) 

tak původně plánovala vysílat jen první dvě třetiny zápasu. Nakonec se zápas odvysílal 

celý a to nejen díky tehdejší popularitě československého hokeje, ale také pro velký zájem 

posluchačů. Oproti původnímu předpokladu, že Petřínský rozhlas dosáhne jen do okruhu 

60 kilometrů, si totiž přenos naladili i diváci v Českých Budějovicích. V kombinaci 

s poutavým komentářem Víta Holubce a Josefa Valcháře se už během přenosu objevila 

celá řada nadšených telegramů a diváckých telefonátů a tak se zápas vysílal až do 

posledního hvizdu. Po něm se radoval výběr Prahy, ale jak řekl tehdejší komentátor Vít 

Holubec, tak i současný Šéfkomentátor Redakce sportu ČT Robert Záruba, hlavním 

vítězem se stal televizní sport, který tímto dnem započal svou evoluci.  

Sportovní přenos měl dokonce tak velký ohlas, že když se o deset dní později vysílal 

hokejový zápas Československo-Kanada, byly v Praze a okolí rázem vyprodány veškeré 

televizory (podle zdrojů ČT 24 byly v té době prodány necelé 4 000 televizorů). Tehdy 

bylo možné vidět v Praze i jiných městech scénky, kdy za výlohami obchodů hrály 

televizory a z ulice na jejich obrazovkách sledovaly zápas hloučky fanoušků. Scenérii, 

která se v dnešních dnech přesunula z nádraží a zpoza výloh na velká náměstí a plazmové 

obrazovky.34  

Neuplynulo ani dvanáct měsíců od prvního odvysílaného zápasu a Italské město 

Cortina d’Ampezzo hostilo Zimní olympijské hry (ZOH). Tyto hry byly unikátní a to hned 

z několika důvodů: všechna sportoviště až na jedno byly od sebe vzdálené v docházkové 

vzdálenosti, ZOH byly první, které se spoléhaly na finanční podporu od sponzorů, a, z 

pohledu sportovního vysílání především, se jednalo o první olympijské hry, které vysílala 

televize. ČST se díky konexím tehdejšího ředitele sportovní redakce, prof. Hladkého, 

dostala k signálu přenosu směřovaného do Berlína. Z hlediska historie sportovních 

přenosů, tak můžeme hovořit o vůbec prvních přímých přenosech ze zahraničí. Velkou 

novinkou tehdejších přenosů byl již zmiňovaný transfokátor, který umožňoval měnit 

                                                 
34 Praha vs. IF Leksand. Vítěz prvního přímého přenosu? Televizní sport. In: Česká televize [online]. online: 

Česká televize, 2015 [cit. 2020-03-11]. Dostupné z: https://sport.ceskatelevize.cz/clanek/hokej/praha-vs-if-

leksand-vitez-prvniho-primeho-prenosu-televizni-sport/5bdfa6ea0d663b6fe80a481b 
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velikost záběrů během natáčení (do té doby to musel během přenosu měnit ručně sám 

kameraman).  

Sportovní redakci ČST kromě zmiňovaných pánů Holubce a Valcháře tvořili i Karel 

Mikyska, Luboš Pecháček nebo Karol Polák - jedna z nejvýznamnějších tváří, přesněji 

řečeno hlasů, v dějinách české sportovní žurnalistiky. Z této doby, kdy se dochoval i 

nejstarší přímý přenos z roku 1968. Oproti dnešní době komentátoři vstupovali do přenosu 

poměrně málo, jejich komentáře, tak plnili spíše doprovodnou funkci. Avšak diskurz o 

tom, v jaké míře má komentátor do přenosu vstupovat, se vede dodnes. Ve spojitosti 

s dnešní podobou sportovního komentáře jakožto publicistického žánru je potřeba zmínit 

jména Petra Vichnara, Roberta Záruby, Jaromíra Bosáka, Petra Svěceného nebo Michala 

Jinocha, kteří tvoří současnou televizní komentátorskou špičku. 

3.2 Specifika komentování sportovních přenosů  

Komentování sportovních přenosů, jakožto publicistický žánr je vytyčen v úvodu této 

kapitoly. Podrobněji jej lze definovat jakožto specifickou formu sportovní reportáže.35 

Hlavní a na první pohled snadno identifikovatelný rozdíl mezi komentováním sportovní 

události a reportáží spočívá v tom, že při komentování se popisuje právě probíhající 

událost, která může kdykoliv nečekaně změnit svůj průběh, kdežto reportáž zpravidla 

informuje už o proběhlé události, případně odkazuje na krátký živě probíhající vstup. Před 

popisem specifických rysů, postupů a metod, které využívá, je potřeba vymezit dva 

základní druhy komentování sportovních přenosů: rozhlasové a televizní. 

Základní výhodou, kterou disponuje televizní sportovní komentář je existence obrazové 

složky, která zde hraje dominantní úlohu. Vizuální přítomnost televizního diváka při 

sportovní události učinila zbytečným podrobný a hlavně soustavný popis, který se oproti 

tomu řádí mezi hlavní rysy pro komentování v rozhlasu. Krajně detailní a soustavný popis 

dnes už z vysílání postupně ustupuje, televizní sportovní komentátor jej užívá většinou 

pouze při dramatické pasáži přenosu (Např. finiš běžeckého závodu Pořadí na špici se 

neustále mění. Na vedoucí pozici znovu útočí XY. A nyní z klubka závodníků prudce vyrazil 

YX…), kdy dublování vizuálního obrazu s přímým popisem má své funkční oprávnění, 

protože dramatický průběh sledovaného děje působí na diváka se zdvojenou intenzitou. 

                                                 
35 KNAPPOVÁ, Miloslava. O kultuře jazykových projevů v televizi. Naše řeč. Praha: 

Ústav pro jazyk český AV ČR, 1970, 53(3), 155-167. 
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K detailnímu popisu dochází i ve výjimečných případech, kdy přenos přeruší problémy s 

technikou (Dostali jsme zprávu o výpadku obrazu, musíme tedy pokračovat rozhlasově. 

Závodník se na zmoklé dráze pomalu rozbíhá, skáče a…). Ostatně výsostní postavení 

obrazu komentátor mnohdy výslovně konstatuje. Sami na obrazovce vidíte, že trefení 

středu terče scházely jen centimetry, nebo také v zastoupení vlastní hodnotící poznámky: 

Jak těsný to byl ofsajd? To si nyní můžete prohlédnout z opakovaného záběru.  

3.3 Prvky a metody komentování sportovních událostí36 

Hlavním prvkem a úlohou rozhlasového sportovního přenosu je tedy bezesporu popis. 

Komentování v televizi oproti tomu plní především úlohu orientační a identifikační. Divák 

totiž sám sleduje průběh sportovní události na obrazovce a komentátor jej v obraze 

orientuje (Např. označováním jednotlivých aktérů). Poznámky komentátora nesou 

zpravidla charakter informativní (první osobní chyba hráče; ofsajd, ve kterém se nacházel 

Obajdin), hodnotící (velmi ostrý skluz, za který Řepka viděl žlutou kartu nebo perfektně 

načasovaný odraz byl základ povedeného skoku) nebo vysvětlující, ty mají povahu 

nepřímého popisu (Stanciu zazmatkoval a poslal míč vysoko nad branku – z vyložené 

pozice přestřelil; Proti Novotnému neměl šanci – v souboji s ním ztratil míč).  

Struktura výstavby televizního komentáře je obdobná jako u rozhlasového přenosu, 

především úvodní a závěrečná část. Úvod přináší základní údaje vážící se k přenosu 

(zpravidla připravený a velmi často i čtený text), část závěrečná pak obsahuje stručnou 

rekapitulaci, shrnutí a hodnocení. V optimálním případě i zde komentátor vychází z 

obrazu, je to však ve značné míře (a hlavně v prostředí domácím) záležitost režijní, 

vymykající se z problematiky vlastní výstavby jazykové. 

3.3.1  Formální prostředky projevu sportovního komentátora 

Jedním z neopomenutelných prvků sportovního komentování je bezesporu jeho 

členitost. Tu určuje nejen struktura konkrétní sportovní události (zápasu, setu, závodů 

apod.), a s ní spojeným střídáním komentátorů, ale i zcela mechanicky, střídáním 

komentátorů po určitých časových intervalech. Prostým monologem se komentář jako 

celek stává zřídkakdy37. Častým prvkem dnešních sportovních přenosů je i kombinace 

                                                 
36 Teoretický základ podkapitoly: MACHAČ, Jaroslav. Sportovní televizní komentář (K jeho stránce 

jazykové a slohové). Naše řeč. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 1972, 55(4), 215-220. 
37 Např. individuální komentování sportovních přenosů pro sázkařská rádia – pozn. autora 
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jednoho profesionálního komentátora, se kterým spolupracuje osoba z mimotelevizní 

oblasti, zpravidla odborníků z příslušného sportovního odvětví. Stejně tak je velmi často 

používána, pro diváka atraktivní, dialogická forma komentování. Dialog do přenosu 

komentátoři zařazují velmi často při předávání slova (Na náš zápas plynule navazuje 

utkání z kurtu Philippa Chatriera, předáváme slovo komentátoru XY. // Děkuji za slovo…), 

ale i během komentování děje, kdy spolukomentátor, či televizní expert, vstupuje do děje 

mnohdy i bez vyzvání hlavního komentátora. 

Kromě vzájemného dialogu se komentátoři často snaží diváka vtáhnout do přenosu, 

například opětovaným užíváním oslovení (Tak takové je pořadí, přátelé, po první jízdě), 

přímými výzvami (Vážení diváci, podívejte se sami na ty vlny) nebo otázkami (Slyšeli jste 

tu ránu? To byl balvan, který mu spadl ze srdce), apod. Další metodou pro vtažení diváka 

do přenosu je tzv. dativ sdílnosti (Tak jak to vypadá s tímto rozběhem? Tam — tj. na startu 

— je jich nějak málo! Kdopak nám to tam chybí). 

Diskutabilním bodem ve vztahu komentátor – divák, je míra užívání speciálních 

odborných termínů, které je například v reportáži (zejména rozhlasové) nežádoucí. 

Vzhledem k vysoké popularitě sportu u široké veřejnosti lze u diváka sportovních přenosů 

předpokládat poměrně značná míra odbornosti, díky které je užívání speciálních termínů 

méně na závadu než v ostatních publicistických projevech. Podobný princip vede i k větší 

toleranci při užívání slangu spojení komentátorem (dvojka – dvojchyba v tenise, šlág – 

veslování, a další). 

Lexikální prostředky, které využívá sportovní komentátor, se výrazně neodchylují od 

těch, které využívá sportovní publicistika obecně. Velmi často v přenosech slýcháme 

knižní sloveso uspět či jeho negativní formu neuspět (nejčastěji ve smyslu překonání 

soupeřovi obrany), dále sloveso zaznamenat a jeho kontextové synonymum zaregistrovat. 

Poměrně často jsou užívány i víceslovné nevlastní předložky například ze strany (Ofsajd ze 

strany nabíhajícího utočníka; Ze strany rozhodčích je třeba na podobné situace dávat 

pozor).  

Komentátoři sportovních přenosů ve svém projevu často užívají i hotových 

automatizovaných spojení, lexikální i větné povahy, které jsou typické pro sportovní 

publicistiku (malá domů, zmařit, expr. spálit šanci atd.). Přidávají k nim i automatizované 

obraty, jenž si komentátoři vypracovali zvláště pro oblast nepřímého popisu, např. To byl 
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odevzdaný gem (o lehké ztrátě hry v tenisu); Slibná příležitost pro domácí, konkrétně 

Labanta (tj. dostali se k míči, útočí apod.); užívá se také ve spojení s expresívním 

zabarvením, To byla lahůdka pro Dominika Haška. Při užívání těchto mnohdy již 

automatizovaných spojení záleží na individuálním rozsahu slovní zásoby komentátora a 

smyslu pro stylizační obměny. Důležité totiž je, aby komentář nepůsobil dojmem předem 

připravené mozaiky, protože mezi jednu z nejhezčích vlastností sportu patří to, že i favorit 

může být zaskočen outsiderem. Kromě toho komentátor může oživit svůj projev také 

užitím frazeologických spojení z běžného jazyka (želízko v ohni, padla kosa na kámen). 

Pokud sportovní komentátor chce vyjádřit původce děje, často sáhne ve svém 

verbálním repertoáru k pasivní konstrukci 7. pádem. Ofsajd zaviněný Kuličem, Masopust 

zastavený Opluštilem nebo míček nečistě trefený Berdychem. S podobnou četností můžeme 

slýchat konstrukci: Byl to / To byl N., který.  Byl to Michal Palinek, který neuspěl proti 

dvojbloku; To byl Miroslav Matušovič, který neprojevil dostatek klidu v zakončení. 

Komentátoři tímto způsobem nejen důrazně vytyčí předmět sdělení, zároveň se jim totiž 

nabízí možnost k formálnímu rozčlenění a oddělení obligatorní informace (o „aktérovi 

akce“) a průvodního, dodatečného hodnocení (výsledku akce). Tomu se samozřejmě 

vymykají případy nemotivovány žádným záměrem, které přijdou nasnad v průběhu 

konkrétní sportovní události. 

3.4 Metody komentování sportovních událostí  

Kapitola o metodách komentování sportovních událostí vychází z rozhovoru 

s Robertem Zárubou38, který je přílohou č. 1 této diplomové práce. Mimo těchto metod 

rozhovor doplňuje výše zmiňované prvky sportovního komentování o klíčové předpoklady 

pro jeho výkon. Robert Záruba je shledává v: pohotovosti, s jakou komentátor dokáže 

zareagovat na dění na hřišti; perfektní slovní zásobě; vhledu do konkrétní sportovní 

disciplíny (detailní znalosti nejen o aktérech sportovní události, ale i doplňujících 

skutečnostech, např. místo i čas události, pravidla, historie, apod.). Dále také v perfektní 

přípravě komentátora, do které současný Šéfkomentátor Redakce sportu ČT řadí i 

všeobecný a kulturní přehled, který sportovní komentář obohacuje a povyšuje jej na další 

úroveň. Poslední předpoklad pro tuto profesi shledává Robert Záruba v telegenosti, neboli 

                                                 
38 ZÁRUBA, Robert. Jazykové a stylistické zvláštnosti improvizačního textu [seminář + indiv. konzultace]. 

Praha: Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy, 30. 10. 2018.  
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cit pro žánr, kam patří zkušenost komentátora, díky které dokáže správně obsahově 

formulovat myšlenku a zařadit jí ve správný moment do přímého přenosu.  

Pro posun komentátorského projevu je pak nezbytná vědomá sebereflexe obsahu 

komentáře. Začínající komentátor by si po každém odkomentovaném zápase (pokročilejší 

s delším odstupem), měl vyhodnotit intuici, s jakou používal během přenosu volené slovní 

obraty, kriticky zhodnotit formulační obratnost, synchronizaci komentáře s dějem 

sportovní události nebo také přiměřenost svých reakcí na průběh zápasu, turnaje, apod. 

Vzhledem k tématu této diplomové práce, která má za cíl zmapovat vývoj audio 

komentáře ve sportovních počítačových hrách, je nutné podrobněji popsat metody 

improvizace na známý děj, improvizace na neznámý děj a komentování reportáží.  

 Namlouvání reportáží 

Oproti improvizacím, popsaným níže, pracuje reportér zpravidla s připraveným textem, 

a pokud se nejedná o živý reportážní vstup i známým dějem. Reportáž disponuje též kratší 

stopáží (zpravidla 40 – 90 vteřin), než komentování sportovních událostí. Nicméně i dle 

Roberta Záruby je práce reportéra perfektní průpravou a zkušeností pro budoucí povolání 

komentátora. Potenciální uchazeč zde zdokonaluje svou jazykovou obratnost a pohotovost.  

Protože se žurnalistika jako obor celkově zrychluje a většinu reportáží lze připravovat 

online, tak je kladen i vyšší důraz na rychlost a zpracování reportáže. Online reportáž 

zároveň částečně simuluje improvizaci. 

 Improvizace na neznámý děj 

Improvizací na neznámý děj je možné připodobnit k principu komentování sportovních 

událostí, děj těchto událostí se do jisté míry odehrává podle určitého předběžného scénáře, 

od kterého lze vypozorovat několik odchylek (očekávání). Tato očekávání se projevují 

v několika rovinách: 

o Formulační – obsahové vyjádření popisové události 

o Intonační – podle tónu hlasu komentátora lze poznat, zda komentovaná 

sportovní událost běží podle prvotních předpokladů a očekávání, či 

nikoliv 

o Emoční – vyjádřením radosti, zklamání nebo překvapení komentátor 

vyjadřuje míru naplnění předběžného scénáře 
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Jelikož ve sportovních událostech jsou obdobné odchylky téměř vždy přítomné a 

komentátor nezná průběh akce dopředu, tak je zapotřebí, aby si vždy držel jisté procento 

rezervy svého projevu pro nečekaný vývoj. Jeden z elementárních požadavků na projev 

komentátora u této metody spočívá v umění ovládnout nečekaný děj předvídavostí, 

artikulací na vysoké úrovni a hlavně pohotovostí. Ideálně připravený sportovní komentátor 

by tak měl disponovat skvělou obratností a bohatou slovní zásobou, kterou může v případě 

improvizace na neznámý děj doplnit i o hovorové a slangové výrazy. Cit pro slovní 

doplněk toho, co vidí divák, je pak důležitý pro minimalizaci zaostávání komentátorem 

popisovaného děje za obrazem události. 

 Improvizace na známý děj  

Improvizační projev obecně nese větší míru tolerance, co se týká artikulace, která je 

slabší, komentátor však usiluje o její posílení. U improvizace na známý děj má jeho 

prezentující k dispozici scénář známý ve větším detailu než u improvizace na neznámý děj, 

popis děje by tak měl být co nejblíže přítomnosti. Formy odchylek od scénáře 

komentované události a jejich projev (formulace, intonace a emoce) však zůstává stejné, 

jako v případě improvizace na neznámý děj.  

Metody spojené s improvizací jsou pro tuto diplomovou práci důležité, protože jejich 

princip a základní charakteristiky velmi připomínají způsob, jakým se namlouvají 

sportovní počítačové hry – viz úvod kapitoly 4 Audio komentář ve sportovních 

počítačových hrách. 
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Výzkumná část 

4 Audio komentář ve sportovních počítačových hrách 

Namlouvání komentáře ke sportovním počítačovým hrám je velmi specifickou 

disciplínou. Svým zpracováním se hodně podobá dabingu, kdy komentátoři ve studiu před 

monitorem namlouvají desítky tisíc slov, v několika různých intonacích (Např. jména hráčů 

bývají namlouvány trojí intenzitou: neutrálně, silně a hodně silně). Na rozdíl od dabingu, 

kde jedním z elementárních požadavků kvalitního dabingu je až slabiková přesnost na 

namlouvaný děj, tak u audio komentáře sportovních počítačových her je důraz na tuto 

přesnost mnohem benevolentnější. 

Nejvíce se nabízí navázání audio komentáře ve sportovních počítačových hrách na jednu 

z Metod komentování sportovních událostí z teoretické části. Na první pohled se zdá 

nejbližší metoda improvizace na známý děj, protože komentátor při namlouvání algoritmu 

před sebou drží seznam slov, případně frází, které následně v různých intonacích namlouvá 

a podle jednotlivých hlášek už tuší, co popisuje.  

Může se tedy zdát, že namlouváním algoritmu slov pro sportovní počítačové hry 

komentátor dělá jednodušší disciplínu v podobě improvizace na známý děj. V tomto případě 

však zdání klame. Ačkoliv se jedná o virtuální realitu, tak rok od roku rostou nároky 

uživatelů na reálnost hry a přiblížení k reálnému sportu, tudíž i věrohodnost komentátorů by 

měla být co nejblíže improvizaci na neznámý děj. Důraz je kladen především na formulaci 

obsahu, intonaci a emoce, které v celkovém projevu musí být prezentovány tak, jako by 

komentovali reálný zápas.  

Audio komentář ve sportovních počítačových hrách tak nelze zcela jednoznačně 

připodobnit k žádné doposud známé, odborně popsané, metodě. Na rozdíl od klasických 

Metod komentování sportovních událostí, zde totiž platí obrácená posloupnost zpracování 

komentáře, kdy komentátor prakticky nepřichází s komentovaným dějem do styku. Jak 

uvádí první odstavec této kapitoly, tak komentátor nejdříve s různou mírou intonace ve 

studiu načte určené fotbalové hlášky a jména fotbalistů vystupujících ve hře. Následně 

algoritmus tyto hlášky a jména algoritmem přiřadí ke konkrétním akcím ve hře. Improvizace, 

která neodmyslitelně patří ke klasickému komentování, je zde potlačena na maximum pevně 

daným textem. Oproti klasickému komentování také není potřeba, aby při namlouvání byli 

ve studiu přítomni oba komentátoři, kteří finální přenos obstarávají. Specifika a základní 

požadavky na odbornost jsou dále popsány v 5.1.2 Analýza vnějšího prostředí.  
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4.1 Vývoj audio komentáře v herní sérii FIFA 

Společnost EA Sports začala s používáním komentátorského algoritmu, nejprve pouze 

v angličtině, od ročníku FIFA Soccer 96. První ročník však tvůrcům nevyšel úplně podle 

představ: úvod zápasu neobsahoval zápasové atmo (podkres zápasu – šum diváků, v nových 

ročnících třeba i počasí), komentátor neřekl konečný výsledek zápasu nebo nekomentoval 

pokutové kopy. Jednalo se tak pouze o doprovodný komentář některých herních situací 

doplněný o jména hráčů (Např. header by Georgino, no problem by Barthez, pass by Santos). 

Naštěstí hned pro následující ročníky FIFA 97 a FIFA: Road to World Cup 98 došlo 

k velkému posunu ve zpracování audio komentáře. Algoritmus slov, který namluvili 

renomovaní komentátoři John Motson a Andy Gray, obsahoval jména většiny hráčů ve hře 

a i jeho zpracování už bylo velmi podobné posledním verzím herní série. Toho docílili 

vývojáři tak, že John Motson namluvil všechny fráze čtyřmi různými intonacemi. Komentář 

ke hře tak nezněl mechanicky strojově, ale pokoušel se odrážet emoce toho, co se dělo na 

hřišti. I tyto algoritmy však v sobě nesly určité chyby (Např. gól v první minutě byl 

označován, jako zlomový, chybná interpretace odkopu od brány, skákání do řeči, apod.) 

Další progres v namlouvání komentáře k dnes nejznámějšímu fotbalovému simulátoru si 

EA Sports připravilo hned na přelom tisíciletí. Součástí ročníku FIFA 2000 byl nově 

lokalizovaný audio komentář. Kromě britské angličtiny, kterou obstaral pozměněný 

komentátorský tým (Johna Motsona, doplnili Mark Lawrenson a Chris Waddle - intro), si 

mohli hráči, v návaznosti na to kde byla hra zakoupena, poslechnout osm dalších jazykových 

mutací. 

V období, kdy i celá herní série FIFA začala strádat (FIFA Football 2003 – FIFA 06 pozn. 

autora), si vybral slabší roky i komentář. Tedy ne že by nesplňoval svou doprovodnou 

popisnou funkci, ale v jeho algoritmu se dalo najít poměrně dost chyb a nepřesností. 

Například u FIFA Football 2004 komentář zaostával o několik vteřin za děním na virtuálním 

hřišti. Komentář u FIFA 05 zas doplatil na nedostatečně košatý algoritmus slov a tak hráč 

většinu zápasů poslouchal stereotyp, plný opakujících se hlášek, které často ani 

neodpovídaly dění na hřišti (Např. hláška “brilliant football“ často zaznívala i u ne úplně 

atraktivních zápasů). 

Jak uvádí Tabulka 1, tak s FIFA 06 EA Sports vyvíjí nový herní engine, ruku v ruce s ním 

jde i snaha o vylepšení audio komentáře a opravu předchozích chyb. Změna takového 

charakteru si však vyžádala i více, něž jeden ročník herní série a nutno konstatovat, že i více, 

než jednu komentátorskou dvojici. Ve zmíněném ročníku série se poprvé představil 
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komentátor televizní stanice Sky Andy Gray, kterého doplnil zástupce televize ITV´s Clive 

Tyldesley. S hrou FIFA 07 započala internacionalizace audio komentátorského algoritmu, 

která vyvrcholila u FIFA 09, do které si ještě dnes mohou hráči počítačové verze stáhnout 

patch se 14 komentátorskými provedeními, což je maximum, které kdy herní série FIFA 

nabízela (viz Tabulka 3). Český komentář se poprvé objevil ve FIFA 07 a byl její součástí 

až do FIFA 15, o namluvení algoritmu slov se postarali Jaromír Bosák a Petr Svěcený (více 

v kapitole 4.2 Český komentář v herní sérii FIFA). EA Sports v tomto období ještě zkoušela 

jednotlivé komentátorské dvojice (pouze v angličtině), tak, že pro konkrétní konzole byli 

dostupní jiní komentátoři.  

Jazyk komentáře Komentátor 1 Komentátor 2 

Angličtina Andy Gray Martin Tyler 

Brazilská portugalština Paulo Vinícius Coelho Nivaldo Prieto 

Čeština Jaromír Bosák  Petr Svěcený 

Francouzština Herve Mathoux Franck Sauzée 

Italština Giuseppe Bergomi Fabio Caressa 

Maďarština Richard Faragó István B. Hajú 

Mexická španělština Perro Bermúdez Ricardo Pelaez 

Němčina Tom Bayer Sebastian Hellman 

Nizozemština Youri Mulder Evert Ten Napel 

Polština Włodzimierz Szaranowicz Dariusz Szpakowski 

Portugalština David Carvalho Hélder Conduto 

Ruština Yuri Rozanov Vasily Solojov 

Španělština Paco González Manolo Lama 

Švédština Glenn Hysén Henrik Strömblad 

Tabulka 3Komentátorské dvojice dostupné pro FIFA 09 

Dostupné z: 

https://web.archive.org/web/20081218050234/http:/www.zimbio.com/The+FIFA+07+Game/articles/40/FIFA+soccer+0

9+Free+download+14+Commentator  

Vývojáři EA Sports se, nejen tímto rozšířením dostupných jazyků komentáře, pokoušeli 

na konci první a začátku druhé dekády nového tisíciletí co nejvíce lokalizovat obsah herní 

série (Např. na coveru pro český trh FIFA 14 a FIFA 15 se vedle Lionela Messiho objevil 

v českém dresu stoper Michal Kadlec – Obrázek 25). 

Vrcholem jazykových mutací v herní sérii FIFA byla FIFA 12, kdy byl poprvé zařazen 

arabský algoritmus (zpracován komentátory Essamem El Shawalym a Abdullahem Mubarak 

Al-Harbym). Co se týče pestrosti komentáře, tak už v té době se vývojáři EA Sports zaměřili 

na anglickou verzi. Ve zmiňovaném ročníku FIFA 12 Martina Tylera (stanice Sky), doplnil 

vysloužilý fotbalista Arsenalu Alan Smith a vznikla tak dvojice, která až do ročníku FIFA 

https://web.archive.org/web/20081218050234/http:/www.zimbio.com/The+FIFA+07+Game/articles/40/FIFA+soccer+09+Free+download+14+Commentator
https://web.archive.org/web/20081218050234/http:/www.zimbio.com/The+FIFA+07+Game/articles/40/FIFA+soccer+09+Free+download+14+Commentator
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19 hrála v anglickém zpracování audio 

komentáře prim. Zároveň si ve FIFA 12 mohl 

hráč přepnout i na předchozí “tradiční“ 

komentář zpracovaný Clivem Tyldeslyem a 

Andym Townsendem. S následujícím ročníkem, 

FIFA 13, přišlo EA Sports s dalším zajímavým 

rozšířením anglického algoritmu audio 

komentáře a to o live zápasové informace. 

V prostoru virtuálních střídaček se pohyboval 

Geoff Shreeves (reportér Sky Sports), který 

vstupoval do komentáře, když se některý z hráčů 

zranil a uvedl, o jaké zranění se jedná. Jeho 

kolega Alan McInally, jehož úkolem bylo 

informovat o změnách skóre v současně 

hraných utkáních (režim kariéra).  

Tuto sestavu rozšířil ve FIFA 16 Mike West, 

jehož hlas rekapituloval po zápase v menu výsledky dohraného kola. Ročník FIFA 16 byl 

také na několik sezon poslední, jenž nabídl multi-jazykovou volbu audio komentáře (hra 

obsahovala arabskou, brazilskou portugalskou, francouzskou, německou, italskou, 

latinskoamerickou španělskou, japonskou, polskou, nizozemskou a ruskou mutaci).  

Následující ročníky, až do nejaktuálnější FIFA 20 se EA Sports soustředilo výhradně na 

anglickou verzi audio komentáře. Tu v FIFA 19 rozšířila dvojice Derek Rae (stanice SNS 

Group) a Lee Dixon (býv. fotbalista), kteří komentovali utkání evropských pohárů, na něž 

FIFA, od tohoto ročníku, nově obdržela licenci. Se zatím posledním ročníkem herní série, 

FIFA 20, vzplála drobná naděje, že by se v budoucnu mohly do hry vrátit další jazykové 

mutace, třeba i čeština, protože hra, dle lokalizace, umožnila měnit anglický komentář na 

několik dalších verzí (Pozn. autora v českém menu je vidět arabština, japonština, polština, 

ruština – ani jedna z těchto modifikací není dostupná ke spuštění ve hře). Možný návrat 

českého algoritmu je podrobněji rozebrán v 5.1 SWOT Analýza. 

4.2 Český komentář v herní sérii FIFA 

Český audio komentář si v herní sérii FIFA odbyl premiéru v FIFA 07, naposledy si pak 

čeští hráči mohli obohatit hraní poslechem mateřštiny v FIFA 15. Po celou dobu komentář 

Obrázek 25Michal Kadlec po boku Lionela Messiho na 

coveru FIFA 14 

Dostupné z: http://xboxweb.cz/fifa-14-na-obalu-messi-

a-michal-kadlec/  

http://xboxweb.cz/fifa-14-na-obalu-messi-a-michal-kadlec/
http://xboxweb.cz/fifa-14-na-obalu-messi-a-michal-kadlec/
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obstarala dvojice Jaromír Bosák a Petr Svěcený. Český komentář vznikal podle anglické 

předlohy, kterou namluvil Martin Tyler a jak přiznává Jaromír Bosák, tak s kolegou 

Svěceným měli minimum prostoru pro vlastní inovace a hlášky39. Vzhledem 

k charakteristickým rysům obou jazyků však možná nebylo úplně šťastné se takto pevně 

držet anglického manuálu (více v podkapitole 5.1.2 Analýza vnějšího prostředí). Nicméně 

oba komentátoři při namlouvání algoritmu odvedli obrovský kus práce, která se projevila ve 

finálním produktu. I přesto, že své hlášky namlouvali odděleně, tak předávky slov a 

oslovování ve hře zněly tak věrohodně, že bylo těžké uvěřit, že při namlouvání neseděli 

spolu ve studiu a nereagovali jeden na druhého. Toto se v některých dílech herní série FIFA 

nepovedlo ani jejich anglickým kolegům.  

Při pročítání diskuzí a recenzí hry lze narazit na celou řádku příspěvků s negativním 

hodnocením komentáře směřované právě na adresu pánů Bosáka a Svěceného. Nejčastěji 

zde zaznívají opakující se hlášky, nadužívání oslovení, ačkoliv se jedná o stejné komentátory 

nebo faktickou nepřesnost některých hlášek (Např. v šanci Eto´o, ikdyž si zmiňovaný hráč 

převezme balon na půlící čáře). Jádro problému však neleží v ležérně odvedené práci, nýbrž 

v pevně nastavených mantinelech zadavatele EA Sports, kam patřil, i vzhledem ke košatosti 

češtiny, i malý počet namlouvaných slov. Tento algoritmus namluvených slov za dobu jeho 

výskytu ve hře prakticky nezměnil a komentátoři neměli možnost se z předchozích ročníků 

poučit a změnit ty části algoritmu, které z jejich odborného hlediska nefungovaly úplně 

dobře. 

5  Možný návrat českého komentáře do herní série FIFA 

Díky pokračující lokalizaci obsahu v herní sérii FIFA a rozšíření nabídky jazyků 

komentáře ve FIFA 20 se nabízí i úvaha o návratu českého komentáře. Pokud se však tato 

úvaha má nacházet v realistických mezích, tak lze bez delších prognóz konstatovat, že se 

nebude jednat o jednoduchý úkol. Česká, potažmo československá, herní scéna nedosahuje 

zdaleka takového potenciálu a rozměrů jako například ve Francii, či sousedním Německu a 

Polsku.  

                                                 
39 Jaromír Bosák v Questu: Namlouvání komentáře pro počítačovou hru je vražedná práce. Radio 

Wawe [online]. Český rozhlas, 2020 [cit. 2020-05-16]. Dostupné z: https://wave.rozhlas.cz/jaromir-bosak-v-

questu-namlouvani-komentare-pro-pocitacovou-hru-je-vrazedna-5966801  
 

https://wave.rozhlas.cz/jaromir-bosak-v-questu-namlouvani-komentare-pro-pocitacovou-hru-je-vrazedna-5966801
https://wave.rozhlas.cz/jaromir-bosak-v-questu-namlouvani-komentare-pro-pocitacovou-hru-je-vrazedna-5966801
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5.1 SWOT analýza 

Zhodnocení aktuálního stavu evoluce video herního průmyslu s přihlédnutím na téma 

diplomové práce, audio komentář v herní sérii FIFA a možný návrat české mutace, poskytne 

níže uvedená SWOT analýza (Tabulka 4). Tato základní metoda strategické analýzy se dělí 

na dvě hlavní části, a to na analýzu vnitřního a vnějšího prostředí. Analýza vnitřního 

prostředí zachycuje silné a slabé stránky odvětví video herního průmyslu a herní série FIFA 

v návaznosti na specifika českého, nebo také československého, trhu. Analýza vnějšího 

prostředí nabízí možné příležitosti a hrozby budoucího vývoje odvětví, zpracování 

komentáře pro herní sérii FIFA se zaměřením na možnost návratu českého komentáře zpět 

do herní série. 

 
Silné stránky Slabé stránky 

 FIFA = absolutní lídr trhu fotbalových 

simulátorů 

 Enormní zájem mladých generací o 

eSports 

 eSports jako jediná forma sportu v době 

pandemie 

 Pestrost českého jazyka 

 

 Nevyřešené organizačně právní otázky 

eSports 

 Povaha tréninku eSports hráčů 

 Velikost a potenciál CZ & SK trhu 

Příležitosti  Hrozby 
 Ohromný potenciál eSports 

 Pokračující technologický vývoj 

 Pomoc externích činitelů při návratu CZ 

algoritmu (XBOX, žebříček FIFA) 

 Oprava chyb v algoritmu audio komentáře 

 eSports = nová forma komentování 

 

 

 Vyhraněnost společnosti proti 

konzumnímu způsobu života mládeže 

 Přísné legislativní (příp. ekonomické) 

regulace a restrikce v odvětví eSports 

 Šedá ekonomika v eSports (gambling a 

sázení, doping při tréninku, vylepšení SW, 

ale i kradené a ilegální verze) 

 Pouze anglická verze audio komentáře 

v herní sérii FIFA 

 
Tabulka 4 SWOT analýza; Zdroj: Vlastní zpracování 

5.1.1  Analýza vnitřního prostředí 

 Silné stránky 

Společnost Electronic Arts, pod kterou spadá divize EA Sports produkující herní sérii 

FIFA, je s více než 300 miliony registrovaných hráčů celosvětovým lídrem na poli digitální 
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interaktivní zábavy. FIFA, která bezpochyby patří k nejúspěšnějším produktům 

společnosti, na svém trhu, minimálně co se prodejů týče (viz Obrázek 20 a Tabulka 2), 

prakticky nemá konkurenci a lze jí nazývat nejlepším fotbalovým simulátorem. Díky 

široké škále nabízených herních režimů (viz Tabulka 1) navíc nese prvky moderního 

média, které se přibližuje osobní interaktivitě konkrétního uživatele. 

Publikum eSports, tvoří převážně mladí lidé středoškolského a univerzitního věku40, 

jeho nejpočetnější základna se nachází ve východní Asii41. Ačkoliv se o poznání větší 

pozornosti těší střílečky, či hry žánru multiplayer online battle arena42, tak i herní série 

FIFA díky eSports nadále roste. Velmi tomu pomáhá propojení světa fotbalu reálného a 

virtuálního. Herní konzole a FIFA už několik let vyplňuje volný čas celé řadě fotbalistů 

všech úrovní. Zatímco jedni berou hraní her jako volnočasový koníček pro utužení party, 

další se z něj pokouší udělat výhodnou investici. Svůj vlastní eSports tým mají třeba 

fotbalové legendy Ruud Gullit, Ronaldinho, dále také hvězdy aktuálního fotbalového 

spektra Antoine Griezman, Gareth Bale, Mesut Özil a mnoho dalších. Oproti tomu česká 

herní scéna se do eSports vydala spíše formou reprezentace skutečných klubů. V září roku 

2018 jako první zaregistroval svou eSports sekci tým AC Sparta Praha43. Stejně jako 

eSports sekce fotbalové Sparty vznikl v září 2018 eSports tým Sampi jehož zakladatelem 

je Jakub Jankto, fotbalový reprezentant působící v Sampdorii Janov.  

Nouzový stav, který ve světě spustila na začátku roku 2020 nemoc covid-19, prakticky 

zastavil veškeré sportovní soutěže a utkání. Svůj původně plánovaný termín určitě 

nedodrží globálně sledované akce jako hokejové mistrovství světa 2020 (zrušeno), 

fotbalové mistrovství Evropy 2020 a letní olympijské hry (Tokio 2020), jsou zase 

přesunuty na léto 2021. Absence klasických sportovních přenosů tak často přesouvá 

pozornost části tradičního sportovního publika na eSports. V případě herní série FIFA se 

tím ještě více intenzifikovalo zmiňované propojování reálného a virtuálního fotbalu. 

Nejenže samotní hráči mohli věnovat svému koníčku (investici), více času než za 

normálních okolnosti, ale i kluby, ba dokonce i ligové soutěže, pořádaly eSports turnaje a 

                                                 
40 Když August Rosenmeier, aktuálně jeden z nejlepších eSportových hráčů FIFA poprvé vyhrál FIFA World 

Championship (MS ve FIFĚ) bylo mu 18 let (2014, Pozn. autora) 
41 ESPORTS MARKET REPORT 2019. The Netherlands, 2019, 3rd(1) 
42 Žánr hry, ve kterém se více hráčů utkává online v aréně (za jednotlivce, či týmy). Mezi nejznámější hry 

tohoto žánru patří League of Legends, Dota 2, Heroes of the Storm nebo Shards of War. 
43 K 30. 4. 2020 byly registrovány další čtyři eSportové sekce prvoligových mužstev (FK Teplice, FC 

Viktoria Plzeň, Bohemians Praha 1905, SK Slavia Praha) 
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zápasy, aby se alespoň touto formou v období nouzového stavu mohly prezentovat. Jedním 

z nejrenomovanějších turnajů lze nazvat ePremier League Invitational, eSports turnaj pod 

záštitou aktuálně jedné z nejlepších fotbalových lig (angl.. Premier League), kde se mezi 

sebou utkávají hráči konkrétních týmů a kvalifikovat se mají možnost i speciální hosté44. 

Podobný formát drželo i první virtuální derby mezi AC Sparta Praha a SK Slavia Praha45, 

kde se proti sobě v celkem osmi zápasech FIFA 20 utkali hráči A-týmu klasického fotbalu, 

příznivci týmů ze světa showbyznysu, bývalé opory fotbalových celků a došlo i na 

vzájemné měření eSports hráčů. Virtuální derby, které se neslo v uvolněné, charitativní, 

atmosféře, vybralo ze vstupného celkem 1 291 808 korun, které poputují na pomoc 

zdravotním sestrám. Zároveň se jednalo o první eSports akci, kterou v České republice 

vysílala veřejnoprávní televize (stanice ČT Sport). 

Slovní zásoba češtiny je velmi pestrá, dokládají to dva nejpoužívanější slovníky 

(Slovník spisovného jazyka českého a Příruční slovník jazyka českého), a ty říkají, že 

čeština má přibližně 250 000 slov. Průměrný český rodilý mluvčí používá zlomek z tohoto 

objemu (přibližně 5 000 slov), nicméně sportovnímu komentátorovi, u kterého se 

předpokládá sofistikovanější znalost českého jazyka a rozhodně bohatší slovní zásoba, 

přidává tato pestrost více možností jak vhodně artikulovat a proměnlivě popisovat herní 

situace.  

 Slabé stránky 

Nevyřešenými organizačně právními otázkami eSports se zabývá už podkapitola 2.3 

Přechod do další fáze vývoje a možná budoucnost. Vzhledem k zaměření diplomové práce 

na herní sérii FIFA se jako primární k vyřešení jeví založení zastřešující organizace, jež by 

disponovala podobnými pravomocemi jako v reálném fotbale UEFA (unie evropských 

fotbalových asociací) nebo FIFA (mezinárodní federace fotbalových asociací, se kterou se 

nabízí propojení už jen pro shodný název). V kompetenci zastřešující organizace by bylo i 

nastavení korektních pravidel pro všechny účastníky eSports směrem k vyřešení právních 

otázek (viz 2.3.3 Formování odvětví).  

                                                 
44 Youtubeři, herci, apod. 
45 10. 5. 2020; Sparta zvítězila na zápasy 6:2 
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Jedna z těchto otázek se věnuje i “šedým“ operacím v rámci eSports, kam spadá i 

povaha tréninku eSports hráčů46. Povaha eSports tréninků a zápasů může být velmi 

nebezpečná pro zdraví a psychiku mladého jedince. Například pokud chce mít hráč status 

verified a zařadit se mezi ty nejlepší, tak musí každý pátek až neděli absolvovat 30 zápasů 

s bilancí alespoň 27 výher. Při rovnoměrném rozložení zápasů by i tak tři dny po sobě 

strávil přibližně 2 hodiny denně u monitoru / obrazovky. Když se k tomu připočtou ještě 

hodiny hraní a sledování ostatních zápasů v rámci přípravy a tréninku, tak jsou z toho 

desítky hodin mentálního vypětí a soustředění týdně. Proto by i, bez jakýchkoliv 

tréninkových omezení, měl eSports hráč dbát na dostatečný pobyt venku a ve volném čase 

se zaměřit na fyzické aktivity a minimalizovat tak riziko psychických problémů. 

Češtinou mluví ve světě přibližně 13 milionů lidí (z toho 2.5 milionu mluvčích, kteří ji 

mají jako druhý jazyk)47. Podle výzkumu Kdo si hraje, nezlobí48, 56% respondentů alespoň 

jednou v roce zapnulo počítačovou hru, z toho 27% přiznává, že počítačové hry hraje 

každý týden. I kdyby z uvažovaných 2 milionů pravidelných hráčů se čtvrtina z nich 

                                                 
46 Dopingu a vylepšení SW se věnuje analýza vnějšího prostředí 
47 Čeština. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- 

[cit. 2020-05-16]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ce%C5%A1tina    
48 Kdo (si) hraje, nezlobí: Jak jsou na tom Češi s počítačovými hrami a videohrami? Česko v datech [online]. 

2016, 2016(1), 1-5 [cit. 2020-05-16]. Dostupné z: https://www.ceskovdatech.cz/clanek/37-kdo-si-hraje-

nezlobi-jak-jsou-na-tom-cesi-s-pocitacovymi-hrami-a-videohrami/    

Obrázek 26Schéma tuzemské herní scény dle výzkumu Kdo si hraje, nezlobí48 

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ce%C5%A1tina
https://www.ceskovdatech.cz/clanek/37-kdo-si-hraje-nezlobi-jak-jsou-na-tom-cesi-s-pocitacovymi-hrami-a-videohrami/
https://www.ceskovdatech.cz/clanek/37-kdo-si-hraje-nezlobi-jak-jsou-na-tom-cesi-s-pocitacovymi-hrami-a-videohrami/
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věnovala hrání herní série FIFA, tak reálně hrozí, že zpracování a návrat české verze 

komentátorského algoritmu nebude pro výrobce hry atraktivní variantou. 

5.1.2  Analýza vnějšího prostředí 

 Příležitosti 

Odvětví eSports se jeví jako velmi vhodná investiční příležitost. Dynamický nárůst 

hlavních ukazatelů publika a příjmů eSports znázorňuje Obrázek 24. Analýza Deloitte 

Consumer Survey 2019 dokonce potvrdila, že velikost trhu eSports přesáhla jednu miliardu 

USD. Při panelové diskuzi Marketing a eSports: Potenciál online sportu 49 tyto čísla 

odhalil Matúš Tutko, specialista eSports ve společnosti Deloitte. Kromě něj se diskuze 

zúčastnili tři zástupci prvoligových klubů, které mají vlastní eSports sekci a Daniel Hajný 

obchodní a marketingový ředitel Ligové fotbalové asociace50. Při dotazu, kde vidí ohnisko 

potenciálu eSport oni, tak nejčastěji zazněly odpovědi eSports jako obchodní a 

marketingová příležitost (možnost oslovení jiné cílové skupiny, než klasickým sportem – 

fanoušci, partneři, apod.) nebo eSports faktor interaktivní zábavy, která je mladším 

generacím blízká a jako odrazový můstek by jim mohla pomoci začít se sportem 

opravdovým. V neposlední řadě protagonisté diskuze doufají i v to, že vzrůstající zájem o 

eSports v českém prostředí navrátí do herní série FIFA alespoň českou nejvyšší fotbalovou 

soutěž, Fortuna ligu. 

Videoherní průmysl zažil během své téměř 70-ti leté historie ohromný technologický 

pokrok. Od jednoduchých piškvorků a prvního tenisu ve 2D (viz 1.1 První milníky – 

počítačové hry), aktuální hry disponují 4K technologií a třeba poslední FIFA 20 běží na 

jedenácté verzi sady knihoven Direct X 11.0. Na závěr roku 2020 navíc chystají Microsoft, 

i Sony představit své nové konzole. Playstation 5 i nový Xbox (zatím prezentován pod 

neoficiálním názvem Xbox Series X) by měly být až několikanásobně výkonnější než 

jejich předchůdci, díky čemuž budou i více kompatibilnější s dosud ne úplně rozšířenou 

technologií virtuální reality.  

                                                 
49 Marketing a esport: Potenciál online sportu | Live stream zápasu Datart e:Liga Challenge. Deloitte 

[online]. online: Deloitte, 2020, 7.4.2020 [cit. 2020-05-17]. Dostupné z: https://akce.deloitte.cz/akce/20-04-

07-marketing-a-esport-potencial-online-sportu/  
50 Zájmové sdružení všech profesionální klubů v České republice hájící zájmy ve všech oblastech jejich 

činností. Řídí a organizuje profesionální soutěže. 

https://akce.deloitte.cz/akce/20-04-07-marketing-a-esport-potencial-online-sportu/
https://akce.deloitte.cz/akce/20-04-07-marketing-a-esport-potencial-online-sportu/
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Příchod nových konzolí by eventuálně mohl dopomoci i k rozvoji podpory menších 

tržních regionů. Například spolupráce s Xbox, respektive společností Microsoft, pomohla 

českému hernímu trhu již v roce 2005. Prodeje tehdejšího modelu Xbox 360 byly v 

Čechách velmi dobré, což několikrát ocenila centrála Microsoftu tím, že dávala Českou 

republiku za učebnicový příklad toho, jak lze úspěšně zpopularizovat a medializovat 

konzoli na trhu, kde předtím neměli hráči větší zkušenosti se značkou Xbox. Microsoft toto 

počínání ocenil tím, že vycházel oficiální český Xbox 360 magazín s DVD diskem plným 

demo her a bonusů. Některé hry vycházely s regionální jazykovou podporou a obsahovaly 

české titulky, či dabing. Kontroverzním příkladem se stala hra Battlefield 3, která vyšla i 

na konkurenční Playstation 3, ale pouze na Xboxu 360 s českými titulky. Pokud by se na 

tuto historickou spolupráci povedlo vhodně navázat, tak by mohl být návrat českého 

algoritmu komentáře do herní série FIFA zase o krok blíže. Druhým externím činitelem, 

který by návratu české verze komentáře mohl napomoci, jsou, i vzhledem k propojování 

virtuálního a reálného fotbalu, výkony české fotbalové reprezentace, eventuálně zdařilá 

reprezentace Česka na poli eSports. Vždyť i v roce 2006, kdy se začal český komentář 

v herní sérii FIFA objevovat poprvé, tak česká fotbalová reprezentace patřila v oficiálním 

žebříčku do top 10 světových reprezentací. 

Nehledě na činitele, který by českou verzi audio komentáře do herní série FIFA vrátil, 

tak jeho příští verze by měla být uchopena odlišným konceptem. Při předchozím pokusu se 

komentátoři virtuálního hokeje a fotbalu51museli držet striktního zadání od EA Sports. Pro 

udržení pestrosti a jazykové správnosti nové verze audio komentáře, by bylo vhodné před 

namluvením algoritmu zmapovat a zohlednit specifika českého jazyka, mezi které patří 

subjektivní pořádek slov ve větě, a odlišné skloňování. Navrhovaný rozbor by zajisté 

pomohl odhalit a opravit i některé chyby předchozí verze. Například herní instrumenty, 

míč, kopačky, rukavice, apod., by stačilo namluvit ve dvou intonacích (neutrálně a silně) a 

zohlednit, jejich umístění ve větě, případně pády, ve kterých se při hře nejčastěji objevují. 

Předchozí namlouvaný algoritmus se skládal přibližně z 30 000 slov, což vhledem 

k pestrosti češtiny není úplně velké číslo. Pokud by i nově uvažovaná verze měla být 

podobného rozsahu, tak by stálo za zvážení jeho případné zjednodušení. V případě, že by 

daná verze herní série FIFA neobsahovala českou nejvyšší fotbalovou soutěž, Fortuna ligu, 

                                                 
51 hokej: Robert Záruba s Petrem Vichnarem; fotbal: Jaromír Bosák s Petrem Svěceným 
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tak by intro k zápasu mohlo být ponecháno z anglické verze a se začátkem zápasu by došlo 

k předání slova na stadion českým kolegům.  

Další variantu, jak by se český komentář mohl do herní série FIFA vrátit, nabízí 

odvětví eSports. Publikum klasického televizního vysílání stárne, respektive mladší 

generace už jsou plně aklimatizovány na individuálně modifikovatelný televizní program, 

ať už prostřednictvím živých streamů, nebo také přes aplikace typu Netflix, HBO Go a 

dalších. Prostřednictvím projektů popsaných výše (viz Silné stránky), si už nyní rozšiřuje 

své české publikum i eSports. V případě pokračování televizního vysílání eSports je 

možné, že vznikne i zcela nová metoda komentování sportovních událostí. Živé 

komentování eSports ale bezpochyby přinese svá specifika. Díky povaze zápasů 

virtuálního fotbalu by oproti klasickému fotbalu mohlo rapidně ubýt suchopárných pasáží 

(Např. když si mezi sebou nahrávají obránci a nikdo je nenapadá). Komentátoři živých 

eSports přenosů musí také počítat s většími požadavky publika na schopnost ovládnout 

nečekaný děj prozíravostí, artikulací na vysoké úrovni a hlavně pohotovostí. Podobně jako 

u improvizace na známý děj by dobře připravený komentátor měl disponovat skvělou 

obratností a bohatou slovní zásobou. Vzhledem k interaktivní povaze eSports zde bude i 

větší tolerance k hovorovým a slangovým výrazům, které naopak některé herní situace 

pomohou i lépe objasnit. Například při popisu speciálních pohybů, kdy posluchače může 

mnohem více zajímat, jak daný pohyb provést na vlastním ovladači, než jak se mu říká 

v reálném fotbalu. Během virtuálního fotbalu navíc dochází k mnoha specifickým 

situacím, na které bude muset být jejich komentátor připraven. Například virtuální 

fotbalista může nastoupit v obou celcích, které se proti sobě utkávají. V týmu s hvězdami 

aktuálního fotbalového spektra mohou nastupovat i legendy (Nedvěd, Pelé, Maradona, 

atd.). Zajímavě se jeví i úvaha, jak referovat o herním čase? Ano i virtuální fotbal má 

nastavenou časomíru na 2 x 45 min + nastavení, ale celková délka hry zápasu zřídkakdy 

přesáhne 20 min. Zároveň diváka eSports budou zajímat mnohem více technické parametry 

a ovládatelnost hry, komentátor by se tak měl vyhnout přehnanému popisu hráčských 

předností, atributů a vlastností z reálného fotbalu, aby nedošlo ke zmatení diváka. 

 Hrozby 

Technologie a moderní přístroje, které nás propojí online s celým světem rychleji, než 

kdy dřív, jsou hybateli pokroku. Jejich přidanou hodnotu ale často vyvažuje fakt, že děti a 

mládež u nich tráví více a více volného času, proti čemuž se jistá část naší společnosti 
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vyhrazuje. Díky preferenci multimediální zábavy mnohdy narůstá lidská lhostejnost nejen 

vůči přírodnímu a kulturnímu bohatství zděděného od našich předků, ale i lhostejnost 

k ostatním členům společnosti. Připočte-li se k tomu všeobecný úbytek pohybových 

aktivit, díky čemuž se zvyšuje pravděpodobnost vzniku nejrůznějších chorob a špatné 

stravovací návyky mladších generací, může se hraní FIFA, či aktivnější se věnování 

eSports jevit jako nežádoucí způsob trávení volného času. Potlačení této hrozby po 

dovršení zletilosti ovlivňuje zejména sám dospělý jedinec, který by měl být schopen určit, 

v jakém poměru je pro něj žádoucí trávit svůj volný čas aktivně a kdy se zase odreagovat 

prostřednictví virtuální zábavy. 

Vzhledem k tomu, že se odvětví eSports formuje do své vyspělosti, tak lze očekávat jisté 

externí regulace (zpravidla ekonomického charakteru). Kromě již zmíněných možných 

právních regulací (viz 2.3.3 Formování odvětví) by se na příjmy eSports mohla vztahovat 

některá forma zdanění, případně restrikce spojené s nákupy na trhu s nehmotnými předměty.  

Nouzový stav spojený nemocí covid-19 vynesl klání eSports do popředí nabídky 

sázkových kanceláří. Gambling sázení a případná manipulace zápasů se tak jeví jako velmi 

reálná hrozba. Zároveň vhledem k povaze tréninku eSports hráčů (viz Slabé stránky) bude 

výzvou ohlídat jejich tréninkové a zápasové metody hráčů.  Ať už z hlediska užití 

zakázaných látek, tak i zvýhodňování herních podmínek jako vylepšený software, napadení 

soupeřovy konzole virem a podobně. I přes enormní snahu vydavatele hry lze i v dnešní době 

vyhledat na internetu verzi hry FIFA 20 dostupnou k ilegálnímu stažení, díky čemuž se také 

někteří uživatelé o FIFA 20 zadarmo obohacují.  

Nejlepší řešením na dvě výše uvedené hrozby spojené s odvětvím eSports by byl již 

zmiňovaný vznik zastřešující organizace, ideálně franšízy, která by zastřešovala hru FIFA 

20. Hlavní úkol takové organizace by spočíval jednak ve vyřešení právních a ekonomických 

otázek, ale také v nastavení hranic pro výše uvedené šedé elementy odvětví. 

Vzhledem k nižší velikosti a potenciálu českého trhu reálně hrozí, že zpracování a návrat 

české verze komentátorského algoritmu nebude pro výrobce hry atraktivní variantou a 

výrobce se zaměření hlavně na anglickou jazykovou mutaci. Opětovnému masivní rozšíření, 

které proběhlo s ročníkem FIFA 09, by se mohlo zopakovat v případě masivního rozvoje 

odvětví eSports. Další varianta se také nabízí v podobě Pomoci externích činitelů (viz 

Příležitosti). 
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Závěr 

Vrátit českou verzi audio komentáře zpět do herní série FIFA v podobě algoritmu 

namluvených slov, či komentátorských hlášek52, bude vzhledem k velikosti českého trhu a 

tuzemské herní scény celkově, velmi složité. Jako pravděpodobnější se jeví, že vydavatel 

herní série FIFA, společnost EA Sports, při rozšiřování jazykových mutací ve hře 

upřednostní země s větší základnou hráčů virtuálního fotbalu, případně země s aktuálně 

úspěšnějšími reprezentačními výběry reálného fotbalu, než má Česká republika. Poslední 

uvedené proti by mohl změnit rok 2021, kdy se odehraje, kvůli covid-19 odložené, 

Mistrovství Evropy ve fotbale.  

Svou roli na tomto šampionátu odehraje bezesporu i eSports. Vždyť i na místo letošního 

zrušeného šampionátu plánovala nizozemská mediální agentura 433, která se zabývá 

výhradně fotbalem, uspořádat alespoň šampionát ve virtuálním fotbale. Představa byla 

taková, že země, které se kvalifikovali na šampionát, by ve FIFA reprezentovali 

profesionální fotbalisté53. Z důvodu časové tísně, ale i z výše rozebíraného problému 

eSports, že v té době neexistovala žádná oficiální instituce, která by turnaj zastřešila a 

vyřešila právně ekonomické otázky, se turnaj nakonec neuskutečnil.  

Odvětví eSports, jehož další rozvoj půjde ruku v ruce s vývojem videoherního průmyslu, 

ale nabízí další možnost, jak by se mohl český komentář do herní série FIFA vrátit. ESports 

sledují převážně lidé od 12 do 35 let, kteří přenosy vyhledávají a sledují na internetových 

platformách jako youtube, twitch a další. Odhad z Obrázku 24 ukazuje, že publikum eSports 

v roce 2021 přesáhne půl miliardy a jeho velká část bude zvyklá na individuálně 

modifikovatelný televizní program (Amazon TV, HBO Go, Netflix a podobné). Vzhledem 

k tomuto trendu by se i do vysílacího programu klasických televizních stanic mohl zařadit 

ve větší míře eSports, potažmo i přenosy zápasů ve FIFA. Tím pádem vznikne i úplně nová 

metoda komentování sportovních událostí, zápasů eSports, které s sebou přinese svá výrazná 

specifika. Zápasy ve virtuálním sportu, fotbalu nevyjímaje, probíhají v mnohem větší 

rychlosti, než reálný sport54, což práci komentátora eSports přenosů ovlivní hned dvěma 

zásadními způsoby. Jednak rapidně ubyde suchopárných pasáží, kdy se defakto nic neděje a 

logicky tak v zápase přibyde mnoho nečekaných, dramatických, situací, které budou muset 

                                                 
52 Ve stejné podobě jako ve verzích FIFA 07 – FIFA 15 
53 Např.: Česká republika - Patrik Schick, Itálie – Ciro Immobile, Portugalsko – Joao Felix, atd. 
54 Např. dvacetiminutové třetiny v hokeji nebo pětačtyřicetiminutové poločasy ve fotbale se zpravidla 

odehrají do deseti minut reálného času  
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komentátoři těchto klání ovládnout prozíravostí, pohotovostí a artikulací na vysoké úrovni. 

Naštěstí vzhledem k interaktivní povaze eSports bude i větší tolerance k hovorovým a 

slangovým výrazům, které dokonce některé herní situace pomohou lépe objasnit. 

Poměrně zajímavou výzvou pro komentátora eSports přenosů ve FIFA, bude najít 

správnou míru pro kombinaci, kterou prováže svůj komentář virtuálního děje se světem 

reálného fotbalu. Diváka eSports určitě bude mnohem více zajímat ovladatelnost a technické 

parametry hry55, než to, že v reálném životě má fotbalista vlastní módní kolekci oblečení. 

V neposlední řadě bude za potřebí méně znalým fanouškům vysvětlit, jak je možné, že se 

proti sobě na hřišti objevují například dva Ronaldové nebo proč uprostřed zálohy po boku 

Luky Modriče nastupuje Pavel Nedvěd, který svou profesionální kariéru ukončil už v roce 

2009. 

Nouzový stav, který ve světě spustila na začátku roku 2020 nemoc covid-19, prakticky 

zastavil veškeré klasické sportovní soutěže a utkání a zrušil, případně odložil mnoho 

globálně sledovaných sportovních akcí. Absence klasických sportovních přenosů často 

přesunula pozornost části tradičního sportovního publika na eSports, jehož renomé ve 

světe56 rapidně stouplo a pomohlo urychlit dospívání celého odvětví. Pro zařazení alespoň 

virtuálních sportovních her do kategorie klasického sportu a uvažování jeho zařazení do 

programu olympijských her, však bude potřeba založit zastřešující instituci, která by 

dořešila všechny nezodpovězené právně ekonomické otázky. Jako vhodný způsob řešení se 

jeví systém franšíz, který v USA používají hlavní sportovní ligy (basketbal – NBA, hokej – 

NHL, am. Fotbal – NFL, apod). Struktura franšízy je totiž maximálně přívětivá jak pro 

samotné týmy, které v případě krátkodobého neúspěchu mohou investovat do péče o 

talenty, aniž by hrozilo riziko, že vypadnou z ligy, tak i pro eSports publikum, protože 

vysílatelé mohou vysílat každý rok duely rivalů a fanouškovské základny nejsou ztraceny 

případným sestupem. Uvedené výhody také podporují dlouhodobé investice všech 

zúčastněných stran, což urychluje růst franšízy jako celku (nákup mediálních práv, 

placeného obsahu, merchendasingu, apod). Otázkou zůstává, jakým způsobem by se 

podobný systém podařilo zavést i v ostatních zemích, potažmo u eSports globálně?  

                                                 
55 Např. Jak udělat danou kličku, jak vystřelit šajtlí, apod 
56 I v české republice 



  

 

58 

 

Použitá literatura 

BOYLE, Raymond. Sports Journalism: Context and Issues. USA: SAGE Publications, 

2006. ISBN 978-1412907989. 

EISNER, Pavel. Čeština poklepem a poslechem. Voznice: Leda, 2013. ISBN 978-80-7335-

320-9. 

FUKA, František. Počítačové hry 1. 2. Beroun: ZENITCENTRUM HZ ÚV SSM, 2. 

FUKA, František. Počítačové hry 2. 2. Beroun: ZENITCENTRUM HZ ÚV SSM, 2. 

STEVENSON, Angus, ed. Oxford Dictionary of English (3 ed.). 3rd edition. UK: Oxford 

University Press, 2010. ISBN 9780191727665 

TIŠNOVSKÝ, Pavel. Prehistorie počítačových her [online]. Praha: Internet Info, 2014 [cit. 

2019-05-20]. ISBN 999-00-015-0154-9.  

Použité odborné články 

BOYLE, Raymond. Sports Journalism: Context and Issues. USA: SAGE Publications, 

2006. ISBN 978-1412907989. 

E-Sports Explosion: The Birth of Esports Law or merely a New Trend Driving Change in 

Traditional Sports Law?. Athens, 2018. Academic paper. Univ. of Peloponnese. 

HAMARI, Juho a Max SJÖBLOM. What is eSports and why do people watch it?. Tampere, 

2017,34s.  

Použitá periodika 

GLOBAL ESPORTS MARKET REPORT 2018. The Netherlands, 2018, 2nd(1). 

GLOBAL ESPORTS MARKET REPORT 2019. The Netherlands, 2019, 3rd(1). 

KNAPPOVÁ, Miloslava. O kultuře jazykových projevů v televizi. Naše řeč. Praha: Ústav 

pro jazyk český AV ČR, 1970, 53(3), 155-167. 

MACHAČ, Jaroslav. Sportovní televizní komentář (K jeho stránce jazykové a slohové). 

Naše řeč. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 1972, 55(4), 215-220. 

Použité internetové zdroje 

Historie vývoje počítačových her (1.část - první milníky). In: Root.cz [online]. online: 

Internet Info, 2011 [cit. 2020-03-14]. Dostupné z: https://www.root.cz/clanky/historie-

vyvoje-pocitacovych-her-1-cast-prvni-milniky/  

SMITH, Alexander. A MAGNAVOX ODYSSEY. In: They create worlds: The inovators 

who shaped the video game industry and the writers who shaped their stories [online blog]. 

https://www.root.cz/clanky/historie-vyvoje-pocitacovych-her-1-cast-prvni-milniky/
https://www.root.cz/clanky/historie-vyvoje-pocitacovych-her-1-cast-prvni-milniky/


  

 

59 

 

online: CRC Press, 2015 [cit. 2020-03-14]. Dostupné z: 

https://videogamehistorian.wordpress.com/2015/11/16/1tl200-a-magnavox-odyssey/  

BELLIS, Mary. History of the Atari Video System. ThoughtCo, Jan. 18, 2020, 

thoughtco.com/history-of-atari-1991225  

PETTUS, Sam. Volume 1 - SG-1000/SC-3000 - The Early Days. In: VGR: Video Game 

Rebirth [online blog]. online: VRG, 2001, 2001 [cit. 2020-03-14]. Dostupné z: 

https://web.archive.org/web/20060702200930/http:/vgrebirth.org/articles/segabase/volume

1.asp  

Nintendo History. Nintendo official site [online]. online: Nintendo, 2020 [cit. 2020-03-14]. 

Dostupné z: https://www.nintendo.co.uk/Corporate/Nintendo-History/Nintendo-History-

625945.html#  

SIRANI, Jordan. Where Switch, PS4 Rank Among the Best-Selling Video Game Consoles 

of All Time. IGN [online]. online: IGN, 2020, 2020 [cit. 2020-03-14]. Dostupné z: 

https://www.ign.com/articles/2019/10/30/top-15-best-selling-video-game-consoles-of-all-

time  

VLACH, Dominik. PlayStation: historie jedné konzole. Doupě.cz [online]. online: CZECH 

NEWS CENTER, 2019, 2016 [cit. 2020-03-14]. Dostupné z: 

https://doupe.zive.cz/clanek/playstation-historie-jedne-konzole  

Historie PlayStation konzolí (1995-2017) – od CD mechaniky až k pohybovému ovládání. 

Alza.cz [online]. online: Alza, 2020, 2019 [cit. 2020-03-14]. Dostupné z: 

https://www.alza.cz/gaming/historie-playstation-konzoli  

6 nejprodávanějších herních konzolí všech dob. Novinky.cz [online]. online: Borgis, 2020, 

2019 [cit. 2020-03-14]. Dostupné z: https://www.novinky.cz/internet-a-pc/hry-a-herni-

systemy/clanek/6-nejprodavanejsich-hernich-konzoli-vsech-dob-40294112  

Dějiny Xboxu. Konzolista.tiscali.cz [online]. online: Tiscali, 2020, 2019 [cit. 2020-03-14]. 

Dostupné z: https://konzolista.tiscali.cz/articles/onearticle?link=dejiny-xboxu-rrox  

SARKAR, Samit. The Xbox 360 reveal, from 10 years ago today, is a relic from another 

age. Https://www.polygon.com/ [online]. online: Vox Media, 2020, 12-05-2015 [cit. 2020-

03-14]. Dostupné z: https://www.polygon.com/2015/5/12/8595429/xbox-360-reveal-mtv-

microsoft  

SARKAR, John. Peter Moore: 'Xbox One wouldn't have happened' if Steve Ballmer had not 

saved the Xbox 360. Windows Central [online]. online: Windows, 2020, 03-06-2015 [cit. 

2020-03-14]. Dostupné z: https://www.windowscentral.com/peter-moore-xbox-one-

wouldnt-have-happened-if-steve-ballmer-had-not-saved-xbox-360  

BOXER, Steve. A league of their own: six of the best football video games. The Guardian 

[online]. UK: The Guardian, 2020, 28-08-2018 [cit. 2020-03-14]. Dostupné z: 

https://www.theguardian.com/games/2018/aug/28/six-best-football-video-games-fifa-pro-

evolution-soccer  

BOON, Jon. IT'S IN THE GAME: FIFA 19: From its first edition to its latest incarnation, 

Fifa is the best-selling sports video game franchise the world has ever seen. The Sun [online]. 

UK: News Group Newspapers Limited, 2020, 21-12-2018 [cit. 2020-03-14]. Dostupné z: 

https://www.thesun.co.uk/sport/football/7297663/fifa-19-video-game-history-world/  

 

https://videogamehistorian.wordpress.com/2015/11/16/1tl200-a-magnavox-odyssey/
https://web.archive.org/web/20060702200930/http:/vgrebirth.org/articles/segabase/volume1.asp
https://web.archive.org/web/20060702200930/http:/vgrebirth.org/articles/segabase/volume1.asp
https://www.nintendo.co.uk/Corporate/Nintendo-History/Nintendo-History-625945.html
https://www.nintendo.co.uk/Corporate/Nintendo-History/Nintendo-History-625945.html
https://www.ign.com/articles/2019/10/30/top-15-best-selling-video-game-consoles-of-all-time
https://www.ign.com/articles/2019/10/30/top-15-best-selling-video-game-consoles-of-all-time
https://doupe.zive.cz/clanek/playstation-historie-jedne-konzole
https://www.alza.cz/gaming/historie-playstation-konzoli
https://www.novinky.cz/internet-a-pc/hry-a-herni-systemy/clanek/6-nejprodavanejsich-hernich-konzoli-vsech-dob-40294112
https://www.novinky.cz/internet-a-pc/hry-a-herni-systemy/clanek/6-nejprodavanejsich-hernich-konzoli-vsech-dob-40294112
https://konzolista.tiscali.cz/articles/onearticle?link=dejiny-xboxu-rrox
https://www.polygon.com/2015/5/12/8595429/xbox-360-reveal-mtv-microsoft
https://www.polygon.com/2015/5/12/8595429/xbox-360-reveal-mtv-microsoft
https://www.windowscentral.com/peter-moore-xbox-one-wouldnt-have-happened-if-steve-ballmer-had-not-saved-xbox-360
https://www.windowscentral.com/peter-moore-xbox-one-wouldnt-have-happened-if-steve-ballmer-had-not-saved-xbox-360
https://www.theguardian.com/games/2018/aug/28/six-best-football-video-games-fifa-pro-evolution-soccer
https://www.theguardian.com/games/2018/aug/28/six-best-football-video-games-fifa-pro-evolution-soccer
https://www.thesun.co.uk/sport/football/7297663/fifa-19-video-game-history-world/


  

 

60 

 

LECOURT, Hugo. First eSport tournament [online]. In: . USA: bequipe, 2018, s. 1-3 [cit. 

2020-04-04]. ISBN https://bequipe.com/. ISSN https://bequipe.com/. Dostupné z: 

https://bequipe.com/blogs/infos/first-esport-tournament  

QuakeCon [online]. 1370 Piccard Drive Rockville: ZeniMax Media, 2020 [cit. 2020-04-

04]. Dostupné z: https://www.quakecon.org/  

eSports WHITEPAPER [online]. 2018, 2018(1) [cit. 2019-12-17]. Dostupné z: 

eSports.com  

Ten legal issues to watch when it comes to esports [online]. 2018, 2018(1), 1 [cit. 2019-12-

17]. Dostupné z: https://www.forbes.com/sites/allabouttherupees/2017/05/19/ten-legal-

issues-to-watch-when-it-comes-toesports/#20f078c5198d  

TOP 4 LEGAL ISSUES IN ESPORTS [online]. 2018, 2018(1), 1 [cit. 2019-12-17]. 

Dostupné z: https://www.traverselegal.com/blog/top-4-legal-issues-in-esports-2/  

Čeština. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia 

Foundation, 2001- [cit. 2020-05-16]. Dostupné z: 

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ce%C5%A1tina    

Kdo (si) hraje, nezlobí: Jak jsou na tom Češi s počítačovými hrami a videohrami? Česko v 

datech [online]. 2016, 2016(1), 1-5 [cit. 2020-05-16]. Dostupné z: 

https://www.ceskovdatech.cz/clanek/37-kdo-si-hraje-nezlobi-jak-jsou-na-tom-cesi-s-

pocitacovymi-hrami-a-videohrami/     

Jaromír Bosák v Questu: Namlouvání komentáře pro počítačovou hru je vražedná práce. 

Radio Wawe [online]. Český rozhlas, 2020 [cit. 2020-05-16]. Dostupné z: 

https://wave.rozhlas.cz/jaromir-bosak-v-questu-namlouvani-komentare-pro-pocitacovou-

hru-je-vrazedna-5966801  

Marketing a esport: Potenciál online sportu | Live stream zápasu Datart e:Liga Challenge. 

Deloitte [online]. online: Deloitte, 2020, 7.4.2020 [cit. 2020-05-17]. Dostupné z: 

https://akce.deloitte.cz/akce/20-04-07-marketing-a-esport-potencial-online-sportu/  

 

Použité akademické semináře 

ZÁRUBA, Robert. Jazykové a stylistické zvláštnosti improvizačního textu [seminář + 

indiv. konzultace]. Praha: Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy, 30. 10. 2018. 

 

https://bequipe.com/blogs/infos/first-esport-tournament
https://www.quakecon.org/
https://www.forbes.com/sites/allabouttherupees/2017/05/19/ten-legal-issues-to-watch-when-it-comes-toesports/#20f078c5198d
https://www.forbes.com/sites/allabouttherupees/2017/05/19/ten-legal-issues-to-watch-when-it-comes-toesports/#20f078c5198d
https://www.traverselegal.com/blog/top-4-legal-issues-in-esports-2/
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ce%C5%A1tina
https://www.ceskovdatech.cz/clanek/37-kdo-si-hraje-nezlobi-jak-jsou-na-tom-cesi-s-pocitacovymi-hrami-a-videohrami/
https://www.ceskovdatech.cz/clanek/37-kdo-si-hraje-nezlobi-jak-jsou-na-tom-cesi-s-pocitacovymi-hrami-a-videohrami/
https://wave.rozhlas.cz/jaromir-bosak-v-questu-namlouvani-komentare-pro-pocitacovou-hru-je-vrazedna-5966801
https://wave.rozhlas.cz/jaromir-bosak-v-questu-namlouvani-komentare-pro-pocitacovou-hru-je-vrazedna-5966801
https://akce.deloitte.cz/akce/20-04-07-marketing-a-esport-potencial-online-sportu/


  

 

61 

 

Teze Diplomové práce  



  

 

62 

 

 



  

 

63 

 

  



  

 

64 

 

Seznam příloh 

Obrázek č. 1: Tennis for two a hra Pong 

Obrázek č. 2: Konzole Odyssey včetně příslušenství a herních překryvů 

Obrázek č. 3: Model SEGA Genesis a kazetová hra Sonic 

Obrázek č. 4: Hra Super Mario World na konzoli Gameboy Advance 

Obrázek č. 5: První PlayStation s ovladačem s dvěma analogovými páčkami 

Obrázek č. 6: PlayStation 2 a PlayStation 2 Slim 

Obrázek č. 7: PlayStation 3 

Obrázek č. 8: Poslední vydané verze konzole PlayStation (PS4, PS4 Slim, PS4 Pro) 

Obrázek č. 9: Launch Xboxu, na kterém se podílel i Bill Gates 

Obrázek č. 10: První Xbox 

Obrázek č. 11: Red Ring of Death 

Obrázek č. 12: Xbox 360 s Kinectem 

Obrázek č. 13: Xbox One X 

Obrázek č. 14: Viceprezident herního úseku Microsoftu Phil Spencer odhaluje název 

nového...zatím projektu Scarlett 

Obrázek č. 15: EA Sports FIFA 

Obrázek č. 16: Teenage Mutant Ninja Turtles: Turtles in Time 

Obrázek č. 17: Playstation cover hry Blades of Steel 2000 s Jaromírem Jágrem 

Obrázek č. 18: Cover prvního Pro Evolution Soccer 

Obrázek č. 19: Pro Evolution Soccer 4 cover & záběr ze hry 

Obrázek č. 20: Graf prodejnosti FIFA vs PES (2009 – 2019) 

Obrázek č. 21: Příjmy eSports 

Obrázek č. 22: První eSports turnaj 

Obrázek č. 23: Etapy vývoje eSports z pohledu publika a příjmů 

Obrázek č. 24: Vývoj publika a příjmů  eSports v období 2016, až odhad pro 2021 

Obrázek č. 25: Michal Kadlec po boku Lionela Messiho na coveru FIFA 14 

Obrázek č. 26: Schéma tuzemské herní scény dle výzkumu Kdo si hraje, nezlobí 

 

Tabulka č. 1: Vývoj nadstavbových prvků v herní sérii FIFA 

Tabulka č. 2: Prodeje FIFA 2019 vs Pro Evolution Soccer 2019 

Tabulka č. 3: Komentátorské dvojice dostupné ve FIFA 09 SWOT  

Tabulka č. 4: SWOT analýza 



  

 

65 

 

Příloha č. 1: Rozhovor s Robertem Zárubou (text)  

Na základě našeho cvičení, k jaké metodě komentování byste přirovnal namlouvání 

audio komentáře k počítačovým hrám? 

Zajímavá otázka, z probíraných metod asi nejvíce k improvizaci na známý děj, kterou ale 

komentátor musí podat tak, aby měl posluchač dojem, že se jedná o improvizaci na 

neznámý děj. Zdánlivě to tedy vypadá, že děláte jednodušší disciplínu (improvizaci na 

známý děj), ale jednotlivé složky projevu: emoce, intonace a obsah se musí co 

nejvěrohodněji přiblížit improvizaci na děj neznámý. Toto není možné, pokud komentátor 

nerozumí rozdílu mezi uvedenými disciplínami, protože jinou intonací čtete jméno z papíru 

a o poznání intenzivněji stejné jméno vyslovíte v šanci. 

Napadá Vás ještě nějaká metoda, či televizní žánr, ke kterému lze namlouvání audio 

komentáře k počítačovým hrám připodobnit? 

Jistou podobnost lze vysledovat s dabigem, ten je však závislý až na slabikové přesnosti 

s namlouvaným dějem. Dabing se velmi podobá metodou zpracování audio komentáře pro 

počítačové hry. 

Vzpomenete si, jakým způsobem probíhalo namlouvání algoritmu slov pro herní sérii 

NHL? 

Dostali jsme zadání od společnosti EA Sports, ke kterému byl americký manuál, ten však 

bohužel nezohledňoval v dostatečné míře specifika ostatních jazyků (u češtiny například 

pády, pořádek slov ve větě, skloňování, apod.). Namlouvání algoritmu probíhalo tak, že 

jsem zhruba měsíc docházel do studia, denně jsme namlouvali cca 1500 slov v trojí 

intenzitě. Ve finále algoritmus osahoval přibližně 30 000 slov. 

V čem jste viděl zásadní problémy amerického zadání? 

Čeština má subjektivní pořádek slov ve větě, což při namlouvání algoritmu slov pro 

počítačové hry může zásadním způsobem rozhodit výslednou intonaci. Angličtina oproti 

nám bude mít vždy ve větě nejprve podmět a pak předmět. Pro napojování slov výsledného 

algoritmu má také čeština nevýhodu v podobě skloňování (Např. Lindros won the face off 

against Nedved a v čj už musíte používat pády Lindros vyhrál vhazování proti Nedvědovi). 

Anglicky namluvená jména, tak můžete použít do většiny situací ve hře, kdežto v češtině ta 

jména namlouváte ve více pádech, což je při omezeném počtu celkově namluvených slov 

do algoritmu složité. 

Když byste se měl do podobného projektu pouštět znovu, co byste udělal jinak? 

Určitě by si to vyžádalo hlubší rozbor, jakým způsobem finální produkt pojmout. Místo 

zaměření na intonace bych se u české verze spíše soustředil na umístění slova v algoritmu, 

zohlednil více pády, které navazují slova mezi sebou a pokud by to zadání dovolilo, tak i 

využil více “speciálních“ hlášek, které původní zadání téměř neumožňovalo. 

 



Nahoře FIFA 98 

Dole zleva FIFA 99, FIFA 2000 a FIFA 2001 
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Příloha č. 2: Galerie záběrů z herní série FIFA 

 

 

 



Nahoře zleva FIFA Football 2002 a FIFA Football 2003 

Dole zleva FIFA Football 2004 a FIFA Football 2005 
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Nahoře zleva FIFA 06 a FIFA 07 

Dole zleva FIFA08 a FIFA 09  
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Nahoře zleva FIFA 10 a FIFA 11 

Dole zleva FIFA 12 a FIFA 13  
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Nahoře zleva FIFA 14 a FIFA 15 

Dole zleva FIFA 16 a FIFA 17  
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Nahoře zleva FIFA 18 a FIFA 19 

Dole FIFA 20  
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