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Abstrakt 

V diplomové práci analyzuji, s použitím metody kvalitativní obsahové analýzy, vizuální  

a ideologickou reprezentaci antagonistů v osmi počítačových hrách žánru first-person shooter 

(FPS), vydaných mezi lety 2007–2019. Výzkum je založený na identifikaci stereotypní 

antagonistické reprezentace. Pozornost je věnována zejména etnickým a národnostním 

stereotypům, jelikož antagonisté jsou vůči protagonistům etnicky a národnostně jiní. Usiloval 

jsem o doplnění obou kategorií odlišnosti dalším souhrnným kritériem, prostřednictvím kterého 

by antagonisté byli definováni. V práci také popisuji ideologické rámce, kterým reprezentace 

antagonistů podléhá. Využívám přitom Pötzschova selektivního realismu, který skrze čtyři 

filtry (násilí, následků, postav, konfliktu) z FPS her vylučuje negativní a kontroverzní aspekty 

válek. Selektivní realismus selektivně prezentuje nejenom válku, ale i antagonistické činy. 

V práci jsou identifikovány stereotypní reprezentace tří hlavních etnicko-národnostních skupin 

– u Rusů orientalismus a studenoválečné stereotypy, u blízkovýchodních antagonistů  

neo-orientalismus a u východoasijských techno-orientalismus. Nalezená podobnost mezi 

antagonisty je ideologie náboženských nacionalistů a radikálů. Válečné konflikty daných her 

podléhají zmíněným selektivním filtrům, s částečnou výjimkou rebootu Call of Duty: Modern 

Warfare z roku 2019, který prezentuje dopady blízkovýchodních bojů na místní obyvatele a na 

rozdíl od rámce maskulinně definovaných postav zbylých titulů přináší inovativní perspektivu 

ženy a dítěte, reprezentovanou jednou hratelnou postavou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

Using the method of qualitative content analysis, my research is focused on the visual and 

ideological representation of antagonists in eight PC games of first-person shooter genre (FPS), 

released between 2007 and 2019. The analysis is based on the identification of the stereotypical 

antagonistic representations. Its main attention is devoted to the ethnic and national stereotypes, 

because antagonists are ethnic and national Others in relation to protagonists. I aimed to define 

another summarizing and defining criterion of antagonistic representation, apart from the 

categories of othering already mentioned. In my thesis, I also describe ideological aspects which 

frame antagonistic representation. For the analysis of ideological content, I use Pötzsch’s 

selective realism, which, by means of the four filters (violence, consequence, character and 

conflict) excludes negative and controversial aspects of war from FPS games. Not only does 

selective realism presents war selectively, it represents antagonistic actions selectively, too. In 

the text, I identify the stereotypical representations of three ethnic-national groups – orientalism 

and Cold War stereotypes in the case of Russians, neo-orientalism in the case of Middle Eastern 

antagonists and techno-orientalism in the case of East Asians. The ideology of religious 

nationalists and radicals is discovered common criterion between antagonists. War conflicts in 

the given games are subject to the aforementioned filters, with the partial exception of Call of 

Duty: Modern Warfare reboot from 2019, which presents the impact of the war in the Middle 

East on local citizens and, in contrast to the remaining titles, defined by the frame of masculine 

characters, it introduces the perspective of a woman and a child, represented by one playable 

character.    

 

Klíčová slova 

antagonisté, válečné počítačové hry, konstrukce Jiného, stereotypy, ideologie 

 

Keywords 

antagonists, war-themed PC games, othering, stereotypes, ideology 

 

Title 

The Fight against Evil: Stereotypization of Antagonists in War-Themed PC Games 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Děkuji Mgr. Janu Švelchovi, Ph.D. za vstřícnost a za velmi cenné rady a připomínky k mé práci. 

Poděkování patří také Bc. Markétě Vohralíkové Houškové a profesorce Marii Houškové za 

trpělivou a zevrubnou korekturu práce. Poděkování věnuji i zbylým členům rodiny, kteří mě 

při psaní podporovali a poskytli mi přátelské, chápající a shovívavé zázemí.  

 



1 
 

Obsah 

 
Úvod 3 

1. Teoretická část 5 

1.1 Teoretické předpoklady práce 5 

1.1.1 Reprezentace Jiných v médiích (fenomén othering) 5 

1.1.2 Stereotypizace Jiných v médiích 10 

1.1.2.1 Genderové stereotypy ve hrách 11 

1.1.2.2 Stereotypní reprezentace LGBT komunity ve hrách 12 

1.1.3 Postkoloniální kritika euroamerického etnocentrismu a imperialismu ve válečných hrách 14 

1.1.4 Ideologie ve válečných hrách 15 

1.2 FPS hry jako novomediální artefakty 20 

1.2.1 Historie žánru FPS 23 

1.2.2 Analyzované FPS hry z hlediska časového zasazení 25 

1.2.3 Důvody vyloučení FPS her s odlišným časovým zasazením 26 

1.2.4 Popis analyzovaných FPS her 28 

Battlefield 3 (2011) 28 

Battlefield 4 (2013) 29 

Call of Duty 4: Modern Warfare (2007) 29 

Call of Duty: Modern Warfare 2 (2009) 30 

Call of Duty: Modern Warfare 3 (2011) 32 

Call of Duty: Modern Warfare (2019) 33 

Homefront (2011) 35 

Medal of Honor: Warfighter (2012) 35 

2. Metodologická část 37 

2.1 Definice pojmu antagonista v kontextu práce 37 

2.2 Výzkumné otázky, výzkumný cíl 38 

2.3 Vzorek zkoumaných antagonistů 39 

2.4 Popis výzkumné metody 43 

3. Analýza dat 46 

3.1 První kategorie – Antagonisté a násilí vůči civilistům 47 

Deskriptivní část první kategorie 48 

Analytická část první kategorie 51 

3.1.1 Zobrazování civilních obětí v rámci herních konfliktů v analyzovaných titulech 51 

3.1.2 Okupace 55 



2 
 

3.1.3 Terorismus hratelných protagonistů 58 

3.1.4 Terorismus antagonistů 60 

3.1.5 Únos aneb civilisté jako rukojmí 64 

3.2 Druhá kategorie – Antagonisté a násilí vůči vojákům protagonistické frakce 65 

3.2.1 Přeživší – odpadlíci protagonistické frakce a jejich brutalita vůči antagonistům 68 

3.2.2 Brutalita antagonistů vůči protagonistům jako likvidace rodinné a svobodné sféry 69 

3.2.3 Mučení protagonistů démonizovanými antagonisty v rebootu MW a BF4 70 

3.3 Třetí kategorie – Ideologie antagonistů 72 

3.3.1 Obecné ideologické rámce v promluvách antagonistů napříč analyzovanými tituly 73 

3.3.2 Ideologický rámec obchodníků se zbraněmi 79 

3.3.3 Odpadlíci protagonistické frakce 80 

3.4 Čtvrtá kategorie – Vizuální reprezentace antagonistů skrze vzhled a prostředí 82 

3.4.1 Blízkovýchodní antagonisté a neo-orientalismus 82 

3.4.2 Rusové jako vnější nepřátelé 86 

3.4.3 Rusové a Severokorejci jako vnitřní nepřátelé a kontrasty mezi západním a východním 

prostředím 92 

3.4.4 Vzhled severokorejských a čínských nepřátel, čínské prostředí a techno-orientalismus 98 

Zodpovězení výzkumných otázek 101 

Závěr 108 

Summary 111 

Bibliografie 113 

Seznam hesel vyhledaných přes databázi UKAŽ 121 

Seznam internetových zdrojů 121 

Ludografie 133 

Teze práce 135 

Seznam příloh 138 

 
 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Úvod 
 

 Počítačové hry nám ve svých fikčních světech často předkládají příběhy o konfliktu, což je 

typické pro žánr stříleček z pohledu první osoby (dále zkratka FPS, z anglického first-person shooter). 

Náplní a cílem FPS žánru je zabíjet zástupy nehratelných virtuálních antagonistů a zabránit smrti herní 

postavy. Antagonisté jsou tak pro hráče výzvou, kterou je nutné překonat, aby úspěšně dokončili hru. 

Řečeno jinak, antagonisté jsou stěžejní součástí herního systému a pravidel FPS žánru. Nepřekvapuje 

proto, že k jejich reprezentaci v FPS titulech obrací pozornost řada výzkumníků (Šisler 2008, Habel 

a Valeriano 2016, Švelch 2019). Nutno dodat, že pro výzkumníky jsou antagonisté zajímaví nejenom 

z herního, ale i ze společenského hlediska. Lze se totiž oprávněně ptát, zda se do jejich reprezentace 

promítají reálné společenské představy či rámce geopolitického uvažování. Ve své práci na zmíněné 

přesahy sociální reality do her (a naopak) budu upozorňovat. Společně s Lehdonvirtou (2010) se totiž 

domnívám, že hranice mezi virtuálním a reálným světem jsou z velké části kulturně konstruované.  

 Ve své diplomové práci budu analyzovat reprezentaci antagonistů ve vybraných osmi FPS hrách 

– v populárních FPS sériích (Call of Duty, Battlefield), méně úspěšných titulech (Homefront, Medal of 

Honor: Warfighter), i v aktuální FPS hře Call of Duty: Modern Warfare (Infinity Ward, 2019). Obecným 

cílem mé práce je poskytnout hlubší a ucelenější vhled do antagonistické reprezentace v užším vzorku 

her, a to z hlediska aspektů často skrytých a nereflektovaných – stereotypů a ideologie.   

 Prvním cílem práce je zodpovědět, zda se ve vizuální reprezentaci antagonistů daných her 

projevují kulturní stereotypy. Vizuální reprezentací antagonistických postav míním vzhled ve spojení 

s prostředím, ve kterém se postavy pohybují – i tento prvek by se totiž, ze zjištění dřívějších výzkumů 

(viz Höglund, 2008), mohl podílet na jejich stereotypizaci. Co se týče kulturních stereotypů, v práci se 

pokusím identifikovat prvky, odkazující k opakujícím se a zjednodušujícím reprezentacím určitých etnik 

a národností, jejichž příslušníci v titulech hrají antagonistickou roli.  

Využívání národnosti či etnicity jako samostatných analytických kritérií či indikátorů jinakosti 

antagonistické frakce však považuji za problematické. Někteří antagonisté daných titulů jsou totiž 

s protagonisty etnicky či národnostně stejní, či je jejich národnost konstruovaná jako fiktivní. Druhým 

cílem mé kvalitativní analýzy je proto doplnění dosavadních kvantitativních výzkumů, analyzujících 

antagonisty z hlediska etnicity a národnosti (viz například Habel a Valeriano, 2016). Pokusím se tak 

identifikovat další kritérium, pomocí kterého by mohla být jinakost antagonistů definována, a to 

nejenom napříč národnostními a etnickými skupinami, ale i napříč analyzovanými osmi tituly.  

Jelikož jsou videohry médium, které není založené jenom na reprezentacích, ale i na hráčských 

akcích a akcích nehratelných postav, v analýze věnuji pozornost i antagonistickým činům v kontextu 

zobrazených herních konfliktů. Videohry jsou, jak podotýká Bogost (2008), simulace, definované 

selektivitou – prezentují určité rámce reality ve zjednodušené a zidealizované podobě. V případě FPS 

her jsou, jak si všímá Pötzsch (2017), selektivně reprezentovány simulované válečné konflikty. 

Pötzschův (2017) selektivní realismus popisuje způsoby, kterými jsou z narativu a pravidel FPS her 

vylučovány negativní a kontroverzní aspekty reálného válečného násilí. Pötzschův (2017) teoretický 

rámec lze demonstrovat například ve spojení s civilními oběťmi – pravidla FPS her zakazují 

protagonistům a hráčům střelbu na civilisty, zatímco antagonisté jsou narativem prezentováni jako 

postavy civilisty zabíjející. Selektivní realismus tak strukturuje nejenom hráčskou zkušenost (viz 

Pötzsch, 2017), ale i činy antagonistů jako nehratelných postav. Třetím cílem mé práce je proto snaha 
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v titulech odhalit prvky selektivního realismu (prostřednictvím Pötzschem (2017) definovaných čtyř 

filtrů – násilí, následků, postav a konfliktu), zastupující ideologicky předpojatou reprezentaci konfliktu 

a kontrastní konstrukci antagonistických činů, a z protagonistického hlediska reprezentující války jako 

méně problematické, efektivnější a mravnější, než ve skutečnosti jsou (Der Derian, 2009).  

Zmíněnou FPS novinku, Call of Duty: Modern Warfare z roku 2019, jsem do analýzy zvolil 

záměrně. Nejen proto, že jsem chtěl analýzu zaktuálnit – druhý „nejnovější“ titul ve vzorku je z roku 

2013 – ale i proto, že jsem chtěl reflektovat potenciální změny, které se na poli dvou zkoumaných 

fenoménů, stereotypizace a ideologizace antagonistické reprezentace, mohly za předchozích šest let 

udát. Při psaní diplomové práce jsem zároveň sledoval marketingovou kampaň zmíněného titulu, která 

například slibovala hráčům možnost ovlivňovat osudy civilistů (viz Forward, 2019) – v podstatě se tak 

jednalo o příslib narušení zmíněného prvku selektivního realismu (Pötzsch, 2017). Tento potenciál jsem 

si ověřil hraním titulu, abych zodpověděl otázku, zda aktuální díl série Call of Duty naplnil zmíněná 

marketingová očekávání.  

Primární motivací ke zvolení tématu je má obliba počítačových her, FPS žánru zvláště, a zároveň 

snaha navázat na svůj bakalářský výzkum (Houška, 2017), kde jsem se ale zaměřil pouze na vizuální 

reprezentaci antagonistů v kontextu jedné FPS trilogie. V diplomové práci usiluji o ucelenější, 

rozsáhlejší i hlubší výzkum antagonistické reprezentace. Zároveň si ale uvědomuji, že výzkumy 

reprezentací i ideologií v FPS hrách se rychle vyvíjejí, podobně jako samotný interdisciplinární obor 

herních studií.  Tento vývoj lze demonstrovat na aktivitách nedávno vzniknuvšího výzkumného týmu 

WAR/GAME, jehož členem je zmíněný Holger Pötzsch. Ve skupině je i tuzemský zástupce, Vít Šisler  

z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (WAR/GAME, 2019). Výzkumníci analyzují zmíněné překryvy 

sociální reality a her, a jejich texty mi proto v práci slouží jako opora, na kterou navazuji a zároveň ji 

doplňuji vlastním pohledem.  

Celková struktura práce  

  V první, teoretické části práce se zabývám konstrukcí Jiného (othering) a stereotypy, tedy 

fenoménům, o které se text opírá. Naváži podkapitolou, představující koncepty, které se stereotypizací 

„odlišných kultur“ pojí (orientalismus, neo-orientalismus), a budu reflektovat výzkumy ideologie ve 

válečných hrách, společně se zmíněným Pötzschovým selektivním realismem (2017). Závěr teoretické 

části věnuji stručné historii FPS her, důvodům výběru her do vzorku a popisu vybraných her.  

 V druhé, metodologické části definuji výzkumné otázky práce a uvedu seznam analyzovaných 

antagonistů. První výzkumná otázka reflektuje stereotypy, přítomné v etnické a národnostní 

reprezentaci antagonistů, i další způsoby vytváření „antagonistické hrozby“. Prostřednictvím druhé 

výzkumné otázky se snažím najít další podobnosti mezi antagonisty, nad rámec národnosti a etnicity. 

Pomocí třetí výzkumné otázky se pokusím identifikovat selektivní reprezentace konfliktu, které jsou 

v souladu s Pötzschovým selektivním realismem (2017), a zároveň nalézt prvky, které se z tohoto 

rámce vymykají.  

 Třetí, analytická část obsahuje čtyři kategorie. První dvě jsou zaměřeny na antagonistické násilí 

vůči civilistům a protagonistům s cílem identifikovat prvky Pötzschova selektivního realismu (2017). Ve 

třetí kategorii o ideologii antagonistů představuji hlavní podobnost mezi danými postavami. Čtvrtá 

kategorie je zaměřena na antagonistické vizuální stereotypy a rozdíly v reprezentaci západních  

a východních prostředí.  
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1. Teoretická část 
 

 V úvodu části představím teoretické předpoklady, o které se diplomová práce opírá. Zaměřím 

se na mediální reprezentaci a stereotypizaci odlišných či minoritních společenských skupin a zmíním 

teorie, které se proti těmto fenoménům vymezují. Naváži podkapitolou, nastiňující koncepty, 

spojované s ideologií ve válečných akčních hrách, které se se zmíněnými teoriemi pojí. V druhé 

podkapitole se zaměřím na distinktivní charakteristiky her oproti ostatním médiím a popíši znaky  

a historii FPS her. Posléze se věnuji vybranému vzorku her, představím důvody, které mě vedly k jejich 

výběru, a na závěr teoretické části tyto tituly rozeberu.  

 

1.1  Teoretické předpoklady práce 
 

1.1.1 Reprezentace Jiných v médiích (fenomén othering) 

 

„FPS hry mohou tvarovat naše mínění o Jiném,“ píší Habel a Valeriano (2016, s. 463) na úvod 

svého výzkumu. Co se však pod pojmem Jiný skrývá? A jsou hry jediným médiem, ve kterém je onen 

Jiný konstruován?  

Konstrukce Jiného (angl. othering) je proces, při kterém si vytváříme představu jedince  

či skupiny jedinců, kteří takzvaně nezapadají do „naší“ skupiny. Představa je založena na nálepkování 

– neodborném a subjektivním hodnocení jednotlivců. Ten, kdo neodpovídá vlastnostem naší skupiny, 

je z ní vyloučen. Mezi rysy, které ho mohou vydělovat, patří gender, etnicita, sexuální orientace nebo 

třída. Rozdělení mezi „Námi“ a „Jinými“ je tak historicky i kulturně podmíněné. Extrémní případy 

konstrukce Jiného mohou vést ke genocidám či válkám. Jiný je dehumanizován (například za druhé 

světové války byli ve filmech Židé přirovnáváni ke krysám), aby se násilí vůči němu stalo přijatelným 

(Campbell, 2016). 

Jelikož je konstrukce Jiného historicky podmíněná, podléhá i mediálnímu vývoji. Nalezneme ji 

proto i ve starších, tradičních typech médií. Mimo výše zmíněného vykreslování Židů ve filmu Věčný 

Žid najdeme i další příklady. Edward Said (2008) například líčí, jak západní akademici a intelektuálové 

19. století konstruovali celý Orient (Východ) jako region Jiných, a implicitně tak podporovali jeho 

kolonizaci Západem. V aktuálních článcích se v souvislosti s mediální konstrukcí Jiných píše  

o imigrantech, migrační krizi (Kamenova, 2014) nebo o muslimech (Silva, 2017).  

Ve své historicko-filozofické analýze Jiných staví Kearney (2002) Jinakost do opozice vůči ideji 

stejnosti, reprezentované Bohem. Jiný byl historicky vnímán jako nebezpečí a zlo, narušující jednotu 

společnosti. Pro starší společnosti byl typicky Jiným cizinec, přicházející zvnějšku. Kearney (2002) 

dokazuje, že obezřetnost vůči Jinému (či cizímu) je patrná i v současných národních státech, například 

na existenci státních hranic, jež mají udržet Nás (státní občany) uvnitř a Jiné (cizince) venku. Abychom 

ideu Jiného vytvořili a přijali, musíme především vědět, do jaké skupiny patříme, kdo jsme My (vůči 

Nim). 
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Pro kontext mé práce je důležité zjistit, jakou roli hrají média v konstrukci Jiného a v rozdělení 

na „My“ a „Oni“. Van Dijk (1998) zavedl pojem ideologický čtverec. Ten popisuje silně kontrastní 

prezentaci „Nás“ (etnické majority) a „Ostatních“ (etnické minority) v médiích, přičemž je akcentována 

pozitivní prezentace Nás a negativní prezentace Ostatních. Naopak negativní prezentace Nás  

a pozitivní prezentace Ostatních je potlačována (van Dijk, 1998). Jelikož nová média remediují postupy 

starších médií (Bolter a Grusin, 1999), i ve hrách se logicky objevují negativní a stereotypní 

reprezentace Jiných. Velice časté jsou analýzy protivníků v F/TPS hrách (Šisler 2008, Švelch 2013, Habel 

a Valeriano 2016) nebo genderových reprezentací ženských herních postav (Krobová 2014). Jako 

příklad stereotypní konstrukce Jiného se dá však vnímat i celá hratelná frakce. To dokládá výzkum 

Langer (2008), která zkoumala Hordu, hratelnou frakci MMORPG hry World of Warcraft (WoW). Horda 

dle ní reprezentuje marginalizované a kolonizované kultury (Afroameričany, nativní Američany), 

zatímco Aliance (druhá hratelná frakce, proti které Horda válčí) reprezentuje západní, „bílou“ kulturu. 

Horda je ve světě WoW konstruovaná jako jiná, necivilizovaná, okrajová skupina. Podle Langer (2008) 

tím WoW podporuje koloniální a rasistický diskurz, protože konfliktem Aliance a Hordy reprezentuje 

dominanci západního světa nad ostatními kulturami.  

Proč je ale konstrukce Jiného zkoumána právě na příkladu FPS her? Podle Glase (2015) je to 

dáno jejich zaměřením na konflikt a morální polarizaci, aspekty typické pro celý akční žánr. Morální 

polarizací je míněno absolutní a transparentní rozlišení mezi dobrem a zlem. Příkladem kompletní 

morální polarizace je dehumanizace – v FPS hrách jsou typicky dehumanizovaným protivníkem 

monstra a mimozemské nestvůry (Glas, 2015). Hry, které zkoumám, ale obsahují lidské protivníky,  

a proto pracují pouze s částečnou morální polarizací. Her, které by narušovaly morální polarizaci, příliš 

není. Lze mezi ně řadit například TPS hru Spec Ops: The Line (Yager Development, 2012) (Glas, 2015), 

které se věnuji níže (viz Ideologie ve válečných hrách). Ta hráče staví do role vojáka, který vraždí 

bezbranné civilisty. Morální polarizace zde tedy nefunguje – protagonista páchá nemorální činy.1 Glas 

(2015) také poznamenává, že morální polarizace je ovlivňována subjektivními interpretacemi hráčů. 

Někteří z nich se například pozastavovali nad faktem, proč Nathan Drake, hlavní postava videoherní 

série Uncharted, musí v průběhu hraní pozabíjet stovky nepřátel, a přesto je tvůrci prezentován jako 

kladný hrdina.2 Zabíjení virtuálních nepřátel je však nutné chápat jako stěžejní součást akčních her. Ani 

má diplomová práce se subjektivitě nevyhne, avšak místo soustředění se na aspekty, které mají 

protagonisté a antagonisté společné (tj. zabíjení nepřátel), se zaměřím na ty rozdílné, kam lze řadit 

například páchání nemorálních činů, jako jsou zmíněné popravy civilistů. Těch se většinově v FPS hrách 

dopouštějí právě antagonisté (Pötzsch, 2017). „Jiní“ (antagonisté) jsou tedy konstruováni jako 

nemorálnější oproti „Nám“ (protagonistům). Abych toto tvrzení uvedl do kontextu, věnuji se 

podrobněji tomu, jak zkoumané hry pracují s morálními rozhodnutími a obecně s morálkou.  

Většina zkoumaných FPS her omezuje hráčovu morální volbu schématem fixní spravedlnosti. 

Typický herní příběh s tímto schématem představuje boj „dobrých protagonistů“ a „zlých antagonistů“ 

(Švelch, 2010). Analyzované FPS hry automaticky rozdělí frakce na hodné a zlé, často bez jakéhokoliv 

zdůvodnění nebo dostatečného zpracování příčin onoho boje (Šisler, 2008). Aby hráč dané hry 

dokončil, musí se prostřílet k jejich konci, jinou možnost mu pravidla neposkytují. Pohyb hratelných 

 
1 Mezi další hry (které však kombinují více herních žánrů), narušující dichotomii dobra a zla důrazem na morální 
rozhodnutí a jejich důsledky, patří například akční adventura The Last of Us či akční RPG (role-playing game) Mass 
Effect (poznámka autora).  
2 Samotní tvůrci Uncharted si interpretace hráčů pochvalovali – vytvořili až tak věrohodného akčního hrdinu, že 
ho hráči přestali chápat jen jako herního avatara (viz Glas, 2015).  
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postav v daných FPS titulech je také omezen koridorem neviditelných zdí a bariér, což pomáhá udržet 

hráčovu pozornost na příběhově podstatné (Mateas a Stern, 2005). Zároveň ale spolu s absencí 

morálních voleb (a tedy s morálkou danou shora tvůrci hry) napomáhá slepému následování příběhu, 

což nicméně opět neznamená, že by si hráči nemohli daný příběh interpretovat dle sebe. FPS hry 

hráčům často poskytují iluzi volby – mají více možností, ale jejich důsledky jsou stejné (Švelch, 2010).   

Tak jako jsou umělé zmíněné volby, je umělé i ono rozdělení na dobro a zlo. Pravidla daných 

her totiž často posilují morálnost protagonistů vůči antagonistům – v případě výše zmíněných poprav 

civilistů například tím, že hráč nemůže po civilistech střílet. Pokud tak totiž učiní, mise končí 

neúspěchem. Antagonisté tak konají činy, kterých by se protagonisté nikdy nedopustili, aby v hráčích 

vzbudili co největší odpor. Tento popis lze samozřejmě aplikovat i na většinu antagonistů od literatury 

až po film. Ve hrách, jako interaktivním médiu, které ovlivňujeme přímo svými akcemi, se však lze 

oprávněně ptát, proč právě střelbu na civilisty herní systém hráčům nedovoluje.3 V reálných 

konfliktech je totiž běžné, že civilní oběti umírají pod palbou všech stran konfliktu.  

Zatím jsem kategorii Jiného v F/TPS hrách definoval spíše obecněji, jako někoho, kdo se 

nechová (tak dobře) jako My. Nyní se zaměřím konkrétněji na to, jaké skupiny v F/TPS hrách plní roli 

Jiných. Pomůže mi výzkum Habela s Valerianem (2016), kteří analyzovali 57 akčních her, vydaných 

v letech 2001–2013. Zaměřili se na singleplayer kampaň (hru pro jednoho hráče) i na multiplayer 

(online hru pro více hráčů). Zkoumali pouze hry západní produkce, které splnily kritérium prodejnosti 

přes 1,5 miliónu kusů, a měly tak větší společenský dopad. Pokoušeli se zjistit, jaké skupiny plní roli 

antagonistů a protagonistů, a zda se v jejich výběru neodráží reálná mezinárodně-politická situace. 

Autoři si zmíněné období nevybrali náhodou – chtěli mimo jiné zjistit, zda se po útocích na Světové 

obchodní centrum 11. září 2001 ve zkoumaných videohrách neobjevovali ve větší míře nepřátelé 

z Blízkého východu (Habel a Valeriano, 2016). Do výzkumu zařadili primární i sekundární oponenty 

(druzí jmenovaní představují v rámci herního narativu menší hrozbu než primární nepřátelé). 

Antagonisty i protagonisty kódovali a rozčlenili do kategorií dle národnosti a etnicity, aby zvýšili 

reliabilitu a intersubjektivitu výzkumu – jiné, užší kategorie by dle nich byly příliš subjektivní (Habel 

a Valeriano, 2016). Z analýzy vzešlo pět kategorií protagonistů a osm kategorií antagonistů. 

Do kategorie protagonistů patřili: Američané (United States), Lidé (Humans), Vojáci OSN 

(United Nations), Britové (United Kingdom) a Američané a ostatní (United States and Others). Jejich 

zastoupení ve zkoumaných hrách zachycuje následující graf (viz Graf 1). 

 

 
3 Za určitých podmínek je dovolena střelba na civilisty v Call of Duty: Modern Warfare 2 a rebootu Modern 
Warfare z roku 2019. Těmto situacím se věnuji v teoretické části (u popisu těchto her) a zejména pak 
v metodologické části práce, kde osvětlím, jak je budu analyzovat. Pro zbytek analyzovaných her nicméně platí, 
že střelba na civilisty či spřízněné jednotky v nich není dovolena (pozn. autora). 
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Pokud jde o kategorii Lidé, tuto obecnou, nespecifikovanou kategorii protagonistů obsahují hry 

se sci-fi či postapokalyptickým zasazením (za všechny zmíním například kooperativní FPS hru se zombie 

nepřáteli Left 4 Dead). Dle Habela s Valerianem (2016) se ve hrách, které zkoumám (série Call of Duty 

a Battlefield či hra Homefront), objevují zejména američtí a britští protagonisté. Pro dané hry je tak 

typické převedení reálné mezinárodně-politické rivality mezi státy do alternativně-historického 

konfliktu v rámci herního děje (viz trilogie Call of Duty: Modern Warfare či Homefront) (Habel  

a Valeriano, 2016).  

 Co se týče nepřátel, výsledné kategorie byly následující: Lidé (Humans), Rusové (Russians), 

Mimozemšťané (Aliens), Blízkovýchodní teroristé (Middle Eastern Terrorists), Latinskoameričtí 

teroristé (Latin Americans Terrorists), Monstra (Monsters), Druhováleční nepřátelé (WWII Enemies) 

a Ostatní (Other). Jejich zastoupení ve zkoumaných hrách lze sledovat na následujícím grafu (viz Graf 

2). 

Kategorie Lidé je u antagonistů (stejně jako u protagonistů) typická spíše pro hry se sci-fi či 

postapokalyptickým zasazením. Pro hry, zahrnuté do mého výzkumu (série Call of Duty a Battlefield), 

je typická druhá, čtvrtá a pátá nejzastoupenější kategorie nepřátel (Habel a Valeriano, 2016). Do 

kategorie Ostatní zařadili Habel a Valeriano (2016) Severokorejce (antagonisty ve hře Homefront, 

kterou rovněž analyzuji) a Iráčany.  

 

  

Graf 1: Pět kategorií protagonistů podle Habela s Valerianem (2016, s. 474). 
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Obecně řečeno jsou tak hry, které zkoumám, zasazeny do konfliktu Američanů či Britů s Rusy 

a blízkovýchodními či latinskoamerickými vojáky. Antagonisté jsou tak vůči protagonistům 

národnostně a etnicky Jiní (Habel a Valeriano, 2016).  

 K výzkumu Habela s Valerianem (2016) se však lze stavět kriticky. Zmíněným kritériem 

prodejnosti vyloučili ze vzorku východní hry, které mají jiné antagonisty. Šisler (2008) popisuje arabské 

hry, spadající do zkoumaného období let 2001-2013. Patří mezi ně například Under Ash (Dar al-Fikr, 

2001) nebo Special Force (Hizballáh, 2003). První jmenovaná oslavuje úspěchy hnutí Hizballáh proti 

Izraelcům, druhá zobrazuje boj Palestinců proti Izraelcům. Tyto hry se svým pojetím a herními pravidly 

neliší od západních – pouze nahradily amerického vojáka arabským. Oproti západním hrám však kladou 

větší důraz na humanizaci protagonistů, jejich emoce a muslimskou identitu (Šisler, 2008). Ve své práci 

východní hry rovněž nezkoumám, ne kvůli kritériím prodejnosti, ale proto, že v návaznosti na 

bakalářský výzkum (viz Houška, 2017) pokračuji v analýze konstrukce nepřátel v západních hrách. 

 K další kritice uváděného výzkumu – autoři sice správně a prozřetelně analyzovali sekundární 

oponenty, nereflektovali však, že některé z analyzovaných her obsahují i nepřátele terciární. 

Kupříkladu Call of Duty: Modern Warfare 2 (Infinity Ward, 2009) kromě Rusů a blízkovýchodních vojáků 

(které autoři správně do výzkumného vzorku zařadili) obsahuje nepřítele třetího – Američany, kteří 

zradili skupinu hlavních hrdinů hry. Kategorie Američana jako antagonisty se ale v grafu vůbec 

neobjevuje. Podobně problematické jsou i samotné kategorie. Například kategorii Rusové bychom 

v případě trilogie Call of Duty: Modern Warfare museli rozdělit na dvě části: na ruské Ultranacionalisty, 

proti kterým hráč bojuje, a ruské Loajalisty, kteří pomáhají hráči (a protagonistům). Kategorie Rusové 

je proto v tomto případě zjednodušující. Považovat za příklad Jiných pouze nepřátele by bylo rovněž 

zjednodušující. Habel a Valeriano (2016) za znak Jinakosti považují etnicitu a zmiňují Araby  

a Latinoameričany. Dalším často zobrazovaným etnikem ve videohrách jsou Afroameričané a Asiaté. 

Znakem Jinakosti ve hrách (a speciálně pak těch akčních) je také gender – o často stereotypním 

zobrazování žen ve hrách se zmíním v další kapitole.  

Graf 2: Osm kategorií antagonistů podle Habela s Valerianem (2016, s. 476). 
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 Za simplifikaci lze považovat i orientaci Habela s Valerianem (2016) na etnicitu a národnost 

postav – explicitně to lze vidět na první, nejzastoupenější kategorii nepřátel, nazvané Lidé (Humans). 

Ta je autory definována jako skupina postav s nespecifikovanou etnicitou a národností. Jelikož se ve 

vzorku jedná o nejpočetnější kategorii nepřátel, je vidno, že samotné kritérium národnosti či etnicity 

v případě kategorizace nepřátel není dostatečné. I přes zjednodušení Habelova a Valerianova výzkumu 

se nicméně jedná o práci, která představuje antagonisty v FPS hrách v jejich variabilitě a rámcově 

představuje nejfrekventovanější nepřátelské skupiny velkých videoherních značek. 

 Ve své diplomové práci bych se však chtěl vyvarovat problémům Habelova a Valerianova 

(2016) výzkumu. Pokud to bude možné, pokusím se kritérium národnosti či etnicity doplnit o jiné, 

shrnující kritérium, které by mohlo dané antagonisty definovat. Svůj výzkumný postup nicméně blíže 

rozeberu v metodologické části práce.  

 Na závěr této kapitoly je vhodné zmínit, jak se v rámci pravidel herního systému liší antagonisté 

a protagonisté a do jakých hlavních skupin lze antagonisty z hlediska tohoto rámce rozdělit. Nepřátelé 

jsou ve zkoumaných hrách většinově nehratelné (v angličtině NPC – non-playable character) postavy, 

jejichž cílem je útočit na hráčovu hratelnou (v angličtině PC – playable character) postavu. Glas (2015) 

rozlišuje dva typy oponentů: generické nepřátele a hlavní antagonisty (bosse). Generičtí nepřátelé jsou 

výzvou pro hráče, podobají se spíše objektům, které musí překonat. Boje s generickými nepřáteli tvoří 

obsahovou a příběhovou výplň FPS her. Glas (2015) je považuje pouze za součást herního systému, 

nikoliv herního světa. Nepřátele, kteří jsou součástí herního světa, popisuje jako hlavní antagonisty 

(bosse). Bossové jsou většinou vizuálně odlišní od generických nepřátel a jejich úloha v rámci hry  

(a jejího narativu) je znatelnější (Glas, 2015). Ve své diplomové práci analyzuji oba typy nepřátel, jelikož 

se domnívám, že oba jsou nositeli kulturních stereotypů, jimž se věnuji níže.   

 

1.1.2 Stereotypizace Jiných v médiích  

  

 V prvé řadě je třeba zmínit, že s mediální konstrukcí Jiných se stereotypy úzce pojí. Média nám 

zprostředkují reprezentace vzdálených kultur, které se skládají z opakujících se obrazů a příběhů,  

a tudíž se nám mohou jevit jako přirozené. Opakující se mediální reprezentace tak mohou pomáhat 

šířit stereotypy o Jiných (Naji a Iwar, 2013). Jirák a Köpplová (2003, s. 145) definují stereotypy jako 

reprezentace určitých skupin „pomocí zjednodušujících, neověřitelných, zobecňujících znaků, jež 

výslovně (explicitně) či nepřímo (implicitně) představují soubor hodnot, soudů a předpokladů týkajících 

se chování takových skupin, jejich vlastností, minulosti a vývoje.“ Pomocí stereotypů tak popisujeme  

i hodnotíme jedince a skupiny (Naji a Iwar, 2013).  

 Stereotypy se objevují i ve hrách – někteří autoři (Reichmuth a Werning, 2006) se dokonce 

domnívali, že hry obsahují více stereotypů než ostatní mediální formy, protože hrám není věnováno 

příliš výzkumné pozornosti a nejsou tolik pod drobnohledem veřejnosti. To již ale s nástupem herních 

studií jako zavedeného vědeckého oboru neplatí.  
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 V této podkapitole se budu věnovat stereotypům skupin, které ve zkoumaných hrách neplní 

roli nepřátel a v titulech se buď neobjevují, anebo plní roli vedlejších, pomocných postav. Zaměřím se 

proto na herní stereotypy žen a LGBT4 komunity. Fakt, že ve většině zkoumaných her tyto skupiny buď 

absentují (LGBT komunita), či plní roli vedlejších postav (ženy), považuji za podobně důležitý jako 

analýzu nepřátelských skupin. 

 

1.1.2.1 Genderové stereotypy ve hrách 

 

 Videohry byly některými autory (viz Egenfeldt-Nielsen a kol., 2015) přirovnávány k médiím pro 

muže, od mužů a o mužích. První část tvrzení můžeme vyloučit – poměr hráčů a hráček je téměř 

vyrovnaný (Krobová, 2014). S druhou částí však souhlasit lze – v roce 2017 tvořily ženy pouze 21 

procent designerských týmů (IGDA, 2017). Třetí část tvrzení obrací pozornost k herním obsahům. 

Abychom ji mohli potvrdit či vyvrátit, musíme zjistit, zda a jak hry zobrazují ženy. V tomto ohledu je 

třeba rozlišit reprezentaci ženských hlavních postav, respektive avatarů, které hráč nebo hráčka ovládá 

(Krobová, 2014), a reprezentaci ženských nehratelných postav (NPC). Hlavní ženské postavy jsou ve 

hrách dle mého soudu méně časté než ženské nehratelné postavy. To platí zejména pro FPS hry – 

například ve všech analyzovaných válečných hrách ovládáte po většinu herního času mužské postavy. 

Lze namítnout, že při perspektivě první osoby, kdy nevidíte postavu, za niž hrajete, je gender nedůležitý 

(Krobová, 2014), nicméně fakt, že v FPS hrách ženské postavy často zcela absentují, přejít nelze – FPS 

hry tak dle některých autorů (Pötzsch, 2017) manifestují maskulinitu války. Situace na poli zobrazování 

ženských postav v FPS hrách se však postupně mění, což demonstrují příklady Call of Duty: WWII 

(Sledgehammer Games, 2017) a Battlefieldu V (EA DICE, 2018), nově vzniknuvších FPS hry z prostředí 

2. světové války, kde hráči mohou hrát za vojačku. Tato možnost mezi hráči rozproudila bouřlivou 

diskusi – kritizovali ji a obviňovali vývojáře z historické nepřesnosti (viz Kan, 2018 a Cooper 2017). 

Osobně se ale domnívám, že ani jednu ze zmíněných FPS her nelze považovat za válečný simulátor, 

a pokud má zahrnutí ženských avatarů za cíl přilákat segment ženských hráček, jde o změnu vítanou. 

 Podle Healey (2016) můžeme ve vztahu k genderu a hrám mluvit o třech vlnách výzkumu 

(podobně jako u feminismu). V první vlně výzkumníci zkoumali genderové rozdíly ve hrách, v druhé se 

snažili definovat maskulinitu a femininitu a ve třetí (ve které se podle Healey nacházíme nyní) sledují 

vztah sexuality a herní kultury a snaží se zjistit, jak jedinci vnímají svou maskulinitu či femininitu 

(Healey, 2016).  

 Co se týče hratelných postav, nejčastěji analyzovanou ženskou hrdinku představuje Lara Croft 

z akční série Tomb Raider (viz Schleiner 2001 či Krobová 2014). Analýzy, zkoumající tuto postavu, jsou 

dokonce tak početné, že někteří výzkumníci tvrdí, že je zanalyzována k smrti (Egenfeldt-Nielsen a kol., 

2015). Lara Croft je mladá, atraktivní, výrazně oblečená žena s velkými ňadry a štíhlým pasem.5 I když 

je její tělo zobrazeno stereotypně až sexisticky, lze ji vnímat jako archetyp silné ženské hrdinky, stavějící 

se proti genderovému řádu, který ženám přisuzuje pasivitu a submisivitu (Krobová, 2014). Lara Croft 

rovněž nevykazuje další femininně kódované charakteristiky – soucit, strach, pláč, emotivnost, takže 

 
4 Anglická zkratka pro lesbian, gay, transexual a bisexual (pozn. autora).  
5 Novější tři díly (Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider a Shadow of the Tomb Raider) v rámci rebootu série 
přicházejí s méně objektivizovanou hrdinkou – prvky silné ženské hrdinky či femme fatale nicméně stále zůstávají 
součástí série (pozn. autora). 
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jde v podstatě o maskulinního muže ve výrazně femininním těle (Schleiner, 2001). Kvůli absenci 

zmíněných charakteristik a převaze násilí, které musí Lara Croft vykonat, aby zlikvidovala své 

protivníky, je její tělo vlastně jedinou charakteristikou, odkazující na to, že je žena (Innes, 2004). Ačkoliv 

je ztělesněným ideálem krásy a „chodícím stereotypem“, hráči ji mohou interpretovat různě – pokud 

budou akcentovat její tělesnou krásu, bude pro ně pouhým sexuálním objektem, pokud její hrdinství  

a neohroženost, bude pro ně symbolem ženské emancipace (Krobová, 2014).  

 Ženy ve hrách jsou však většinou nehratelnými postavami – často jsou konstruovány jako oběti 

(které musí mužský hlavní hrdina zachránit), anebo jako pomocnice hlavního hrdiny (Krobová, 2014). 

Situace se nicméně pomalu mění a úspěšných her s ženskými protagonistkami se objevuje stále více – 

od konzolových her Horizon Zero Dawn (Guerrilla Games, 2017) nebo Uncharted: The Lost Legacy 

(Naughty Dog, 2017) po zmiňované velké FPS série, Battlefield a Call of Duty.  

 Ve většině zkoumaných FPS her však ženy buď nejsou přítomny vůbec, anebo jsou zobrazovány 

v souladu se stereotypními charakteristikami jako bezbranné oběti únosů či nepřátelského násilí.6 Hry 

tak šíří ideu hegemonní maskulinity, tedy nadřazenosti mužů vůči ženám (Connell a Messerschmidt, 

2005). Hegemonní maskulinita v F/TPS žánru privileguje zkušenosti a perspektivu mužských vojáků, 

zatímco vylučuje perspektivy žen, dětí, homosexuálů, bisexuálů a transsexuálů (Pötzsch, 2015).7 Podle 

Healey (2016) tak mohou být válečné videohry pro dospívající chlapce vhodným terénem k otestování 

jejich maskulinity.  Z jejího výzkumu chlapeckých hráčských skupin je totiž patrné, že mladí hráči Call 

of Duty: Black Ops si například dokazují svou maskulinitu konstruováním méně zdatnějších hráčů jako 

homosexuálů. F/TPS hry tak mohou šířit jak hegemonní maskulinitu, tak heteronormativitu.  

 

1.1.2.2 Stereotypní reprezentace LGBT komunity ve hrách 

 

 Heteronormativita označuje stav, kdy je heterosexualita normou a stává se neviditelnou, 

základní verzí sexuality, která odhaluje ostatní typy sexuality (Krobová, Moravec a Švelch, 2015). 

K heteronormativitě ve hrách přispívá fakt, že 81 procent vývojářů jsou heterosexuální muži (viz IGDA, 

2017). Je pravděpodobné, že mužští herní vývojáři vytvářejí hry, které by si sami zahráli – implicitním 

„čtenářem“ videoher je tak ve většině případů bílý heterosexuální muž (Cassell a Jenkins, 2000).  

 Heteronormativita ve videohrách se projevuje na dvou úrovních – na úrovni herního obsahu 

a samotné hratelnosti (Krobová, Moravec a Švelch, 2015). Homosexuální hráči však mohou k oběma 

úrovním přistupovat subverzivně. Heteronormativně definované charaktery mohou číst opozičně jako 

homosexuální či si mohou přizpůsobovat samotný styl hraní. V druhém případě tak hráči v podstatě 

performují identitu svého avatara, aby odpovídal jejich představám – například ho oblékají do růžových 

barev. To samo o sobě může být vnímáno jako stereotyp, avšak pokud hra hráčům jiné subversivní 

možnosti neposkytuje, je to jedna z cest, jak „vystavit“ homosexuální orientaci. Poslední možností je 

hraní homosexuální role, kterou nabízí samotná hra. Přisvojení homosexuální role hráčům nabízí jen 

některé hry, jmenovitě třeba RPG Mass Effect a Dragon Age. I v nich se ale objevují homosexuální 

stereotypy, kupříkladu femininní, jemný elf (Krobová, Moravec a Švelch, 2015). 

 
6 Výjimku z tohoto pravidla tvoří pouze analyzovaný reboot MW z roku 2019, ve kterém hrajete za protagonistku 
Farah Karim. V Battlefieldu 3 je jedna mise, kde hrajete za vojačku – jedná se nicméně o pilotku stíhačky, ve které 
po celou misi sedíte. V tomto případě je gender postavy opravdu nedůležitý (pozn. autora).  
7 V tomto ohledu je opět výjimkou pouze reboot MW, kde hrajete za osmiletou Farah (pozn. autora).  
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 Shaw a Friesem (2016) popsaly další stereotypy, spojené s reprezentací LGBT komunity ve 

hrách. U homosexuálních mužů zahrnují zženštilý hlas, extravagantní chování či způsob oblékání 

(například v podobě koženého oblečku). Zatímco stereotypní znaky jsou podle Shaw a Friesem (2016) 

u gayů ve hrách časté, lesbická orientace postav je nejčastěji demonstrována skrze vztahy, které tvoří 

důležitou součást příběhu. To je typické pro akční adventuru Last of Us: Left Behind (Naughty Dog, 

2014), kde je kolem přerodu holčičího kamarádského vztahu v milostný vybudovaná významná část 

hry.8 Transgender postavy jsou nicméně často reprezentovány problematicky – například jsou 

namluveny osobami opačného genderu, než je ten jejich (trans žena namluvená mužským dabérem) 

(Shaw a Friesem, 2016).  

 Na poli zobrazování LGBT komunity již nicméně v některých hrách nastal posun. Novější díl 

zmíněné Dragon Age série, Dragon Age: Inquisition (Bioware, 2014), představuje mnoho komplexně 

vykreslených a unikátních LGBT postav, tvořících důležitou součást hry.  V Inquisition se hráči setkají 

nejenom s homosexuálními, ale i bisexuálními, pansexuálními či transgender postavami. Ve hře si 

mohou zvolit gender svých hratelných postav a spolu s tím performovat jejich sexuální orientaci 

(Navarro-Remesal, 2018). Hra je tak v pojetí Shaw (2010) pluralitní (umožňuje hráčům přizpůsobit si 

svou hratelnou postavu) i diverzní (umožňuje LGBT hráčům demonstrovat svou orientaci ve hře). Obojí 

nicméně neplatí u analyzovaných FPS her – nejenže si hráči nemohou vytvořit vlastní postavu, ale mají 

i minimální prostor projevit sexuální orientaci. Hlavním hrdinou je nejčastěji (designéry předem daný) 

muž bílé barvy pleti a heterosexuální orientace (Navarro-Remesal, 2018). Ve zkoumaných FPS hrách 

navíc LGBT postavy absentují a prostor pro performance sexuální identity je nízký – hráči mohou pouze 

číst heterosexuální charaktery opozičně a přisuzovat jim jinou sexuální orientaci či částečně 

modifikovat jejich chování. Healey (2016) navíc dokládá, že FPS hry jsou prostředím, které je protkané 

homofobními představami – homogenní maskulinita spolu s heteronormativitou FPS her totiž odsouvá 

homosexuály na nejnižší stupeň pomyslného žebříčku mužského genderu. Zatímco se v rámci game 

studies rozvíjí queer studies, specifická oblast výzkumu LGBT komunity ve hrách (viz Ruberg a Phillips, 

2018) a některé videoherní žánry (typicky právě RPG) tuto komunitu reprezentují ve svých narativech, 

velké válečné FPS značky v tomto směru zaostávají.  

 Z výše uvedených popisů stereotypizace žen a LGBT komunity by se mohlo zdát, že 

stereotypy jsou krajně negativním fenoménem, který deformuje naše myšlení o Jiných. Stereotypy 

nám ale pomáhají při identifikaci postav, jsou jakousi zkratkou, která uspořádává svět kolem nás do 

srozumitelné podoby (Novák, 2002). Zároveň také záleží na tom, jak příjemci stereotypy a jednotlivé 

postavy čtou a jak se k nim vztahují, což jsem se pokusil ukázat na příkladu Lary Croft a také na 

subversivních strategiích homosexuálních hráčů.  

 Ve videohrách mají stereotypy nejčastěji podobu vizuálních zkratek – od sexisticky 

ztvárněného těla hlavních ženských postav (Krobová, 2014) až po reprezentaci arabských nepřátel 

v západních hrách (Šisler, 2008). Specificky u válečných F/TPS her někteří výzkumníci (Höglund 2008, 

Šisler, 2008) vypozorovali, že vizuální stereotypy nepřátel nejsou jediným prvkem, který dané hry šíří. 

Mohou totiž šířit orientální představy o dominanci Západu a nerozvinutosti Východu skrze reprezentaci 

prostředí či technologického vybavení.  

 

 
8 Ještě nevydaný další díl, Last of Us 2, pravděpodobně v trendu bude pokračovat a hlavní protagonistka bude 
nadále prožívat lesbické vztahy, což lze vytušit z příběhového traileru (viz PlayStation, 2018) (pozn. autora).  



14 
 

 1.1.3 Postkoloniální kritika euroamerického etnocentrismu a imperialismu ve válečných 

hrách 

 

 V této podkapitole rozeberu teoretické rámce, které herní analytici (Šisler 2008, Höglund 2008) 

používají při popisu nepřátelských charakterů a nepřátelského prostředí ve válečných F/TPS hrách, 

a zaměřím se na teorie orientalismu a navazujícího neo-orientalismu. Nejprve ale charakterizuji směr 

postkoloniální kritiky v rámci herních studií, pod který můžeme zmíněné teorie zařadit.  

 Postkoloniální kritika představuje přístup společenských věd, analyzující „vliv kolonizace na 

kultury a společnosti“ (Ashcroft a kol., 1995, s. 186) a kladoucí důraz na témata spojená s identitou  

a subjektivitou jedinců, v minulosti i nyní kolonizovaných. Mezi nejvýznamnější postkoloniální 

teoretiky patří Edward Said, Gayatri Spivak nebo Homi Bhabha (Mukherjee a Hammar, 2018). 

Mukherjee (2017) zdůrazňuje, že termín postkolonialismus nenaznačuje, že se nacházíme v éře po 

kolonialismu a že kolonialismus skončil, ale naopak vystihuje situaci, kdy jsou státy, které získaly 

nezávislost na svých kolonizátorech, vtaženy do nového typu politických, ekonomických či kulturních 

závislostí.  

 Proč jsou však postkoloniální myšlenky diskutované v oboru herních studií? Podle 

Mukherjeeho a Hammara (2018, s. 6) se totiž obor podílí na šíření postkoloniální reality: „Herní 

konference se odehrávají převážně v Severní Americe, Austrálii, Evropě a Číně, herní instituty a oddělení 

se nacházejí tamtéž a většina herních teoretiků pochází z těchto oblastí. Ostatní regiony – zejména ty 

dříve kolonizované – zůstávají na okraji.“ Obor herních studií tak lokalizací hlavních výzkumných center 

v podstatě podporuje imperiální vztahy – původní kolonizátorské státy mají na obor mnohem větší vliv 

než kolonie, kupříkladu Indie. Prvky imperialismu či euro-amerického etnocentrismu9 lze analyzovat  

i na úrovni samotných her – analýzy rasových a etnických reprezentací (viz Martin 2016) či koloniálních 

představ v základech strategických her (viz Ford, 2016) jsou toho dokladem.  

 Autor palestinského původu, Edward Said, teoretická východiska postkolonialismu definoval 

prostřednictvím své teorie orientalismu. Orientalismus je vědeckým, literárním a uměleckým 

diskurzem Západu (Okcidentu), konstruujícím Východ (Orient) jako exotické, bezčasé místo, vyřazené 

z modernizačního procesu (Said, 2008). Orientalismus je prostředkem, který udržuje autoritu 

a nadvládu Západu a definuje Východ jako místo předurčené ke kolonizaci (Komel, 2014). 

Orientalismus je tedy nejenom základem stereotypů a předsudků, ale především západní koloniální 

politiky.  

 Saidova koncepce orientalismu byla od svého vydání roku 1978 hojně kritizována. Lewis (2001) 

mu vytýká, že i přes použití obecného pojmu Orient se věnuje zejména Blízkému východu. Dle 

MacKanzieho (1995) Said odpírá Západu možnost vývoje antikoloniálního a anti-imperiálního myšlení. 

V podstatě tak konstruuje západní identitu podobně stereotypně jako orientalisté tu východní. Dle 

Saxe (1998) Said opomíjí možnost revolty či autonomie Východu vůči západní koloniální politice.  

 Kritická výtka Lewise (2001), tedy orientace na orientalistické představy o Blízkém východě, je 

patrná i v textech herních výzkumníků. U F/TPS her se jedná především o analýzy nepřátel z Blízkého 

východu v bojích, které jsou zasazeny do válek v Iráku a Afghánistánu (viz Šisler, 2008 a Höglund, 2008). 

 
9 Tendence obyvatel evropského a amerického kulturního prostoru hodnotit ostatní kultury podle vlastních 
měřítek a hodnot. Ve hrách má za následek zejména stereotypizaci nezápadních kultur, či jejich stavění do 
opozice vůči západní kultuře (pozn. autora).  
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Někteří z autorů (viz Höglund, 2008) proto píší spíše o neo-orientalismu. Tento termín se váže 

k „revitalizaci“ orientalismu po útocích na Světové obchodní centrum v New Yorku 11. září 2001. Orient 

v původním smyslu (zahrnující celý asijský východ od Indie až po Japonsko) byl okleštěn na Blízký 

východ a severní Afriku a Západ na Spojené státy americké. Objekty neo-orientalistického diskurzu jsou 

především muslimové, vnímaní jako teroristé, a islám, vnímaný jako násilné náboženství (Altwaiji, 

2014).  

  Co se týče neo-orientalistických představ v obsazích F/TPS her, autoři jako Šisler (2008) či 

Höglund (2008) tematizovali podřízenost blízkovýchodních antagonistů západním protagonistům 

z hlediska technologického vybavení či technik vedení boje. Höglund (2008) si rovněž všiml 

specifického zobrazování východního prostředí – zničených blízkovýchodních měst a horských vesnic 

se spletitými ulicemi. Protagonistická americká vojska jsou často hrami konstruována jako síla, vnášející 

řád do místního chaosu, podobně jako je tomu v případě koloniální rétoriky (Höglund, 2008). Ve své 

analýze se ani já nesoustředím pouze na vzhled antagonistů, ale i na způsob jejich boje a prostředí, 

v němž se odehrává. Domnívám se totiž, že se jedná o prvky, které by mohly dokreslovat možnou 

stereotypizaci antagonistické frakce.  

 I přes zmíněné kritiky orientalismu jsem se rozhodl s touto teorií pracovat. Její zaměření na 

Blízký východ pro mou práci není překážkou, protože se mnohé z analyzovaných her (trilogie Call of 

Duty: Modern Warfare či Battlefield 3) odehrávají v kontextu konfliktů v Iráku či Afghánistánu (Habel 

a Valeriano, 2016). Částečně proto budu pracovat aktualizovanou, „neo-orientalistickou verzí“ teorie. 

Nedomnívám se, že by (neo)orientalismus v rámci F/TPS videoher vylučoval možnost východní 

autonomie – některé z blízkovýchodních her, narušujících zavedené stereotypní reprezentace 

Východu, zmiňuji níže. Riziko vnímání západního orientalismu jako monolitického až totalitního 

diskurzu považuji společně s MacKanziem (1995) za opodstatněné. Proto se budu při analýze daných 

titulů snažit reflektovat příklady, které (neo)orientalistický diskurz narušují.   

 Autoři (Höglund, 2008 a Komel, 2014), píšící v neo-orientalistické tradici, dále kritizují tendenci 

amerického filmového a herního průmyslu využívat válek na Blízkém východě jako zábavního  

či ideologického produktu. Právě s ideologií a mocí se orientalismus úzce pojí, sám Said (2008) ho 

nakonec definuje jako mocenský diskurz. Spojitostem válečných F/TPS her s ideologií či přímo 

některým ideologicky zatíženým výcvikovým simulacím americké armády se věnuji v další podkapitole. 

  

1.1.4 Ideologie ve válečných hrách 

 

Tvůrci F/TPS her využívají zasazení do reálných konfliktů či představují možné scénáře bitev, 

které souvisejí s problémy domácí (nejčastěji americké) či mezinárodní politiky. Tvůrci přitom nemusí 

být pouze herní studia, ale i armáda, využívající válečných simulací jako tréninkového nástroje. S tím 

souvisí koncepty militainment10 (Stahl, 2010) či vojensko-zábavní komplex (Lenoir a Caldwell, 2018). 

Zatímco první koncept kriticky konstatuje, že válečné videohry (nejčastěji F/TPS žánru) činí z válek 

zábavu či je přímo oslavují, druhý koncept odkazuje ke vzájemné, často pro obě strany prospěšné, 

spolupráci armádního a zábavního průmyslu. Využívání médií k šíření proválečných zpráv nakonec není 

ničím novým a typickým pouze pro videohry. Příklady Creelovy komise z 1. světové války či Úřadu 

válečných informací z 2. světové války dokazují šíření propagandistických obsahů tiskem, rádiem  

 
10 Spojení slov military (armáda) a entertainment (zábava) (pozn. autora).  
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i filmem (Mirrlees, 2014). Zatímco tyto obsahy byly určeny k pasivní konzumaci válečné propagandy, 

videohry vybízejí hráče k účasti ve (virtuálních) válkách. Cílem válečné propagandy ve videohrách je 

učinit z válek zábavu, a tak ji vzdálit kritické reflexi konzumentů (Mirrlees, 2014).11   

Zřejmě nejcitovanějším příkladem, demonstrujícím propojení armády a videoherního 

průmyslu, je America’s Army (U. S. Army, 2002). Jedná se o bezplatnou verbovací simulaci, vyvinutou 

americkou armádou v roce 2002 a zveřejněnou na Den nezávislosti 4. července. Je zasazena do válek 

v Iráku a Afghánistánu a je sponzorována Pentagonem (ministerstvem obrany USA) (Stahl, 2010). 

Nejedná se o samostatnou hru, ale o celistvou videoherní značku, v průběhu let rozšiřovanou na 

konzole a mobilní telefony. Značka byla využívána v reklamních produktech typu čepic, klíčenek 

(Schulzke, 2017) či hracích karet a akčních figurek (Stahl, 2010). Vývojáři America’s Army se netají 

proválečnou rétorikou titulů s cílem rekrutovat vojáky a vylepšovat obraz americké armády (Schulzke, 

2017). Značka zaznamenala velký úspěch – během jednoho roku měla 1,3 miliónu registrovaných hráčů 

a v roce 2009 získala pět Guinessových rekordů (mimo jiné za nejpočetnější virtuální armádu světa či 

za nejstahovanější válečnou hru vůbec) (Allen, 2017). V současnosti je na trhu v pořadí už čtvrtý díl 

nesoucí jméno značky, America's Army: Proving Grounds (U. S. Army, 2015), který nasbíral slušné 

uživatelské recenze (75 %) a má až 5 miliónu hráčů (Steam Database, 2019). Na pátém dílu se pracuje 

od roku 2018, datum vydání zatím vývojáři neurčili (viz Red, 2019).    

Je třeba dodat, že Spojené státy nejsou ve vytváření vlastních propagačních her samy. Hra 

vyvinutá národní armádou a sloužící k výcviku existuje například i v Číně – Glorious Mission z roku 2011 

od studia Giant Interactive Group (viz Fox News, 2013). Armády často spolupracovaly i s vývojáři 

komerčních her – to se týká například v práci analyzovaných her ze série Call of Duty: Modern Warfare 

(Payne, 2012) či novější videohry Call of Duty: Advanced Warfare (Infinity Ward, 2014), jejíž vývojáři 

využívali armádních poradců při herním designu arsenálu či vojenských technologií (Stuart, 2014). 

Propojení armády s videoherním průmyslem se nevyhnulo ani českému prostředí – herní studio 

Bohemia Interactive přetvořilo hru Operace Flashpoint (Bohemia Interactive Studio, 2001) ve 

výcvikovou simulaci, kterou využívala americká armáda (Klesla a Šumbera, 2013).  

Herní výzkumníci vzhledem k existenci válečných simulátorů a F/TPS her, propojených 

s armádními institucemi, hojně píši o jejich ideologické zatíženosti. Jednotliví autoři (Delwiche, 2007, 

Power, 2007) v souvislosti s válečnými F/TPS hrami zmiňují ideologickou manipulaci, legitimizaci válek 

a trivializaci násilí – obecně řečeno tyto hry považují za propagandu, zakrývající pravou podobu válek 

(Schulzke, 2017). Delwiche (2007, s. 4) například míní, že „videohry mají potenciál ovlivňovat postoje  

a chování způsobem, o kterým se Goebbelsovi ani nesnilo.“ Power (2007, s. 278) se zase domnívá, že 

„válečné videohry pomáhají nastavovat přátelskou, vlídnou tvář armády a vytváří souhlas s armádními 

programy a misemi.“ Osobně mám tendenci souhlasit se Schulzkem (2017), který se domnívá, že názor, 

považující válečné videohry za propagandu, má slabá místa.  

V prvé řadě totiž i u propagandistických her existuje možnost subversivního hraní či rozdílné 

interpretace hráčů. To Schulzke (2017) demonstruje na příkladu zmíněné America’s Army. Přestože je 

ideologický obsah simulace na první pohled zjevný, hráči ho dokázali narušit či přímo využít. Schulzke 

(2017) například píše o subverzi jejího obsahu americkým umělcem Josephem DeLappem, který využil 

America’s Army k protestu proti válce v Iráku – do chatovacího systému hry vypsal jména amerických 

 
11 Vnímat válečné hry jako propagandu je ale problematické vzhledem k jejich interaktivitě a obsahové variabilitě, 
jak zmiňuji v souvislosti se Schulzkovým (2017) článkem níže (pozn. autora).  
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vojáků, kteří v ní zahynuli. Hru paradoxně využíval i Talibán ke svému výcviku, aby se naučil taktikám 

americké armády (Anderson, 2013).12 Tvůrci tak mohli hru America’s Army vytvořit s jasným 

ideologickým záměrem, ale vzhledem k její interaktivitě (a zřejmě i bezplatnému přístupu k ní) si ji hráči 

mohou přizpůsobit ke svým cílům.  

Druhým problémem, který neodpovídá pojetí válečných her jako propagandy, je jejich 

variabilita. Hry jako September 12th, This War of Mine (11 bit studio, 2014) či níže popisovaná TPS hra 

Spec Ops: The Line narušují zavedenou reprezentaci válek předložením morálních dilemat či hráčských 

voleb. Prvně jmenovaný, nezávislý počin September 12th herního analytika Gonzala Frascy pak 

specificky narušuje vojensko-zábavní komplex – hráč shazuje bomby na blízkovýchodní město, 

výsledkem jeho akcí je však pouze nárůst počtu teroristů (Robinson, 2012).13 Někteří autoři (Robinson, 

2012, Šisler, 2008) v souvislosti s inkluzivnějším pohledem na válku zmiňují hry z blízkovýchodní 

produkce, například Special Force (Hizballáh, 2003) nebo Under Ash (Dar al-Fikr, 2001). Přestože tyto 

hry nabízejí hráčům ideologicky zabarvené konflikty (Palestina versus Izrael) a přebírají některé 

techniky her západních (absence civilistů či démonizace nepřátel), autoři jako Šisler (2008) či Galloway 

(2004) je vítají jako rozšíření perspektiv v F/TPS hrách.  

Lze tedy vůbec F/TPS hry zkoumat pro jejich ideologický obsah vzhledem k interaktivitě  

a variabilitě různých interpretací? Domnívám se, že ano. Pořád v nich totiž existují opakující se prvky, 

které hráčskou zkušenost strukturují. Holger Pötzsch (2017) z výzkumné skupiny WAR/GAME tyto 

opakující se prvky nazývá filtry a považuje je za základ selektivního realismu F/TPS her. Selektivní 

realismus znamená selektivní vylučování negativních, provokativních aspektů válek a násilí z herních 

mechanik a narativu F/TPS her (Pötzsch, 2017). Jinak řečeno, selektivní realismus filtruje a strukturuje 

hráčskou zkušenost. Pötzsch (2017) identifikuje čtyři filtry, pomocí nichž k tomu dochází – filtr násilí, 

filtr následků, filtr postav a filtr konfliktu.14 

 Filtr násilí určuje, jaké násilné činy hra zobrazuje a jakých se může dopouštět sám hráč. Filtr 

vylučuje možnost střelby do vlastních řad (friendly-fire) a také vedlejší válečné škody v podobě civilních 

obětí. Civilisté často ani ve hře nejsou zobrazováni. Pokud je smrt civilistů přítomná, pak je zarámována 

jako důsledek činů nepřátel. Protagonisté se dopouštějí násilí pouze v případech konfrontace 

s nepřáteli. Filtr nereflektuje další válečné násilnosti – znásilnění nebo neúmyslná zabití civilistů – které 

jsou v reálných konfliktech vlastní všem stranám. Podle Pötzsche (2017) filtr v podstatě sterilizuje válku 

a činí z ní čistě konflikt mezi vojáky či znepřátelenými armádami.  

 Filtr následků určuje rozsah krátkodobých či dlouhodobých válečných následků, zobrazovaných 

v F/TPS hrách. Podle Pötzsche (2017) F/TPS hry neberou v úvahu negativní dlouhodobé a krátkodobé 

dopady válek, a to na individuální ani kolektivní úrovni. Jinak řečeno, nenajdou se v nich obrazy vojáků, 

zmrzačených válkou či trpících posttraumatickou stresovou poruchou. Na kolektivní úrovni hry 

netematizují ekonomické či společenské škody válečných konfliktů. Filtr tak podporuje reflexi válek 

jako chirurgicky přesných operací bez dopadů na jednotlivce či společnost (Pötzsch, 2017). 

 
12 Marsha Berry, hlavní vývojářka hry, zapojení Talibánu do America’s Army uvítala. „Není se třeba obávat, že by 
nepřátelé využívali naši hru jako výcvikovou pomůcku. Možná je ale naučí něco o našich vojácích, třeba jako jak 
skvělé je vlastně být americkým vojákem,“ řekla například Berry (viz Anderson, 2013).  
13 Ukázka ze hry viz video: prismachils, 2007 (pozn. autora).  
14 V originále the violence filter, the consequence filter, the character filter, the conflict filter (pozn. autora).  
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 Filtr postav určuje, jakým postavám je přisouzena identita a možnost vysvětlit svoje stanovisko. 

F/TPS hry dle Pötzsche (2017) často zobrazují „akční hrdiny“, obětující se pro vyšší cíle. Nepřátelé jsou 

plíživou silou, schopnou zaútočit odkudkoliv, nebo jsou reprezentováni hlavním antagonistou, jehož 

počínání je karikováno. Nepřátelé konají především nemorální činy, které protagonisty ospravedlňují 

k jejich potrestání. Mírové, nenásilné řešení konfliktu prostřednictvím vyjednávání, kompromisu či 

kapitulace je vyloučeno (Pötzsch, 2017). 

 S tím úzce souvisí další filtr, filtr konfliktu. Ten omezuje reflexi herního konfliktu a možnosti 

jeho řešení. Konflikt je vedený bezcitnými, krutými nepřáteli, jejichž činy vylučují jiné než násilné řešení. 

Násilí je proto výchozím módem interakce F/TPS her (Pötzsch, 2017). 

 V rámci analýz ideologie výzkumníci identifikovali filtry v celé řadě her – v America’s Army (viz 

Salter, 2011), ale i v sériích velkých videoherních značek jako Call of Duty (viz Gagnon, 2010) či Medal 

of Honor (Mirrlees, 2014). Většinově se jednalo o prvky absence civilistů, sterilizace války (absence 

tělesných postižení způsobených válkou či mizení těl nepřátel po smrti), nulových dopadů války (nulový 

psychický dopad na protagonisty a prezentace „chirurgicky přesných operací“) nebo démonizování 

nepřátel (či jejich zobrazování v souladu s orientalismem – viz Šisler, 2008). Jelikož zmíněné značky 

patří v F/TPS žánru mezi nejprodávanější (viz například Statista – CoD, 2019), mají dle Pötzsche (2017) 

dané filtry na videoherní kulturu velký dopad.  

Pötzsch (2017) nicméně nepovažuje filtry za něco krajně negativního. Zdůrazňuje, že jsou 

nezbytnou podmínkou pro bezstarostné, požitek přinášející hraní. Filtry totiž většinu nepříjemných 

součástí válek či ty prvky, které by mohly vnášet pochybnosti do chování protagonistů, eliminují. Hráči 

pak mohou hrou projít bez morálních dilemat, jelikož hra samotná jim žádná nepředkládá. Zároveň se 

díky těmto filtrům tvůrci F/TPS her vyhýbají případným kontroverzím, které by mohly negativně ovlivnit 

prodeje jejich her. To nakonec dokazuje i Payne (2012) při popisu marketingové strategie tvůrců Call 

of Duty 4: Modern Warfare (Infinity Ward, 2007), kteří filtry použili při tvorbě obsahů, sloužících 

k propagaci hry. Ty zdůrazňovaly zejména realističnost ve hře použitých armádních technologií 

a zbraní, a naopak nedbaly na realismus samotného vyobrazení války (Payne, 2012).   

Filtry samozřejmě nepodřizují hráčskou zkušenost a volby designérů svému vlivu stoprocentně. 

Jak již bylo zmíněno, hráči i přes absenci morálních voleb v sérii Uncharted zpochybňovali morální 

kredit hlavního hrdiny, protože zabíjí zástupy nepřátel bez jakýchkoliv následků. Řečeno spolu 

s Pötzschem (2017), hráči v tomto případě „kriticky hráli“ a zpochybňovali filtry v samotných základech 

série. Co se týče designérů, příklad několikrát zmíněné videohry Spec Ops: The Line ukazuje, že její 

kritický herní design (Pötzsch, 2017) filtry podrývá.15 

 Spec Ops: The Line, TPS hra z roku 2012 německého studia Yager Development, je skoro stejně 

často analyzovanou hrou jako America’s Army. Zatímco hra vyvinutá americkou armádou slouží jako 

příklad selektivní a sterilizované reprezentace válek, Spec Ops: The Line je herními teoretiky (Pötzsch, 

2017 či Jørgensen, 2016) vyzdvihována jako alternativa ke generickým či ideologickým obsahům 

velkých F/TPS titulů, protože věnuje pozornost negativním dopadům války a násilí.  

 
15 Spec Ops: The Line není samozřejmě jedinou hru, narušující tyto filtry. Také výše zmiňovaná This War of Mine 
by mohla sloužit za příklad. Spec Ops: The Line se mi nicméně jevil jako příklad přiléhavější, protože patří k TPS 
žánru, který je obsahově velmi podobný analyzovanému FPS žánru (pozn. autora).  
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 Cílem Spec Ops The Line je vysvobodit generála Konráda a jeho jednotku z Dubaje, kde se 

s nimi snaží navázat kontakt kapitán Walker spolu s dalšími dvěma vojáky. Právě v roli Walkera se hráč 

ocitá. I když se hra řídí konvencemi TPS žánru (střílení nepřátel a snaha o přežití), její narativ je podrývá 

(Jørgensen, 2016). V průběhu hry jsou hráči několikrát vystaveni následkům násilných činů, které jsou 

nuceni v roli Walkera vykonat. Walker spolu s dvoučlenným týmem se například ocitne v obležení 

nepřátelských vojáků a jediným způsobem, jak situaci přežít, je využít letadlového náletu ke shození 

bílého fosforu. Walker se i přes nesouhlas svých kolegů rozhodne zbraň použít a nálet započne. 

Následuje interaktivní sekvence, při které hráč ovládá dělo bombardéru a střílí na nerozlišitelné cíle 

(viz Obrázek 1). Jakmile nálet skončí, Walker spolu s týmem prochází místem náletu a jsou vystaveni 

jeho hrozivým následkům – náletem zabil nejenom nepřátelské vojáky, ale také civilisty. Před hráčem 

se tak otevírá obraz nejen spálených nepřátelských těl, ale třeba i spáleného těla matky, držící v náručí 

novorozeně. Walkera jeho čin poznamená, až do konce hry trpí psychickými problémy. Spec Ops: The 

Line popsanou scénou narušuje v Pötzschově (2017) pojetí několik filtrů – filtr násilí je narušen smrtí 

civilistů, kterou navíc způsobil sám hlavní (anti)hrdina, a brutální útok narušuje pojetí chirurgicky 

přesné války, tedy i filtr následků. Filtr postav je narušen samotnou postavou Walkera, který jako voják 

trpící psychickými poruchami a konající nemorální činy nezapadá do koncepce „kladného hrdiny“ 

(Pötzsch, 2017).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzhledem k tomu, že jsou filtry aplikovatelné na velké FPS značky, které analyzuji (Pötzsch, 

2017), budu jich využívat jako metodologické pomůcky při rozboru ideologie. Pötzsch (2017) filtry 

považuje za základní formy ideologicky předpojatých reprezentací válek v F/TPS hrách. Ve své analýze 

se tedy soustřeďuje na prvky, které v F/TPS hrách nejsou reprezentovány a jsou selektivně vylučovány 

z herních mechanik či narativu. Tento přístup považuji za přínosný – ve své analýze se proto budu snažit 

postihnout ty součásti válek, které hry neobsahují. Zároveň se pokusím u daných her reflektovat, zda 

do jejich vývoje byly zapojeny armádní složky a zda (a případně jak) se to v nich odrazilo. Pokud bych 

prokázal přítomnost filtrů a kooperaci tvůrců s armádou, lze se domnívat, že se dané hry podílejí na 

formování vojensko-zábavního komplexu, tedy že ve spolupráci s armádou prezentují války jako 

efektivnější, mravnější a méně problematické konflikty, než ve skutečnosti jsou (Der Derian, 2009).  

  

Obrázek 1: Nálet na nerozlišitelné cíle ve Spec Ops: The Line (Yager Development, 2012). 

Zdroj: Pötzsch (2017, s. 165). 
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Jak jsem již zmínil, k Pötzschovým (2017) filtrům implicitně odkazují i články věnované 

ideologickým prvkům v analyzovaných titulech. Je proto vhodné jejich závěry o ideologii ve vztahu 

k tématu práce (tj. antagonistické reprezentaci) shrnout. V rámci trilogie Modern Warfare autoři 

(Gagnon, 2010 či Schulzke, 2013c) identifikovali prvky odkazující k diskurzu války proti terorismu, 

propagovaného administrativou George W. Bushe, v kombinaci s ideologií „nové studené války“ 

(Cronin, 2019), s představou, že Rusové po konci studené války i nadále zůstali hlavními nepřáteli USA, 

protože s blízkovýchodními teroristy spolupracují (tj. zásobují je zbraněmi a poskytují jim zázemí). Ze 

stejné představy dle Höglunda (2014) nevybočuje ani Battlefield 3. Co se týče Medal of Honor: 

Warfighter, Trattner (2017) přesvědčivě spojuje reprezentaci antagonistů se zpolitizovanou  

a zideologizovanou představou islámu. Homefront a Battlefield 4 pak spojují s antagonisty 

komunistickou ideologii (Severní Koreje a Číny), jejíž prvky nejsou v dosavadních textech příliš 

analyzovány. Ty totiž v kontextu daných titulů akcentují spíše odindividualizovanou a orientalistickou 

povahu reprezentace antagonistů (viz například Hughes 2012 či Koch, 2014). Texty o ideologii 

antagonistů v rebootu Modern Warfare nebyly ještě v době psaní mé práce k dispozici – hra nicméně 

nevybočuje z antagonistického rámce předchozích her série a prezentuje rovněž boj proti 

blízkovýchodním a ruským nepřátelům (viz Vzorek zkoumaných antagonistů). 

 

1.2 FPS hry jako novomediální artefakty 
 

V této kapitole vymezuji videohry jako médium, které má distinktivní charakteristiky, ale také 

odkazuje k médiím starším. Věnuji se proto konceptům remediace (Bolter a Grusin, 1999) a zároveň 

tematizuji videohry jako nové médium, definované mimo jiné interaktivitou a imerzí. Vymezení 

videoher mi pomůže vysvětlit jejich základní aspekty, které posléze mohu specificky demonstrovat při 

analýze FPS jako jednoho z videoherních žánrů.  

 Žánrové vymezení FPS her je pro mou práci rovněž důležité. V další části podkapitoly se proto 

věnuji historii a kontroverzím tohoto žánru a diskuzím nad účinky FPS her na hráče. V závěru 

podkapitoly se již specificky zaměřím na popis FPS her, analyzovaných v mé práci.   

Nelze říci, že by videohry (či FPS hry) byly převratně jiné než starší typy médií. Naopak, videohry 

jsou ovlivněny remediací – pojí v sobě obsahové aspekty dřívějších médií a opakují a přepracovávají 

starší komunikační a technologické postupy. U videoher se jedná zejména o postupy a obsahy 

televizního, filmového či literárního média (Bolter a Grusin, 1999). Manovich (2002) v souvislosti 

s remediací filmu ve hrách zmiňuje podobnost práce s hloubkou obrazu, expresivitou různých úhlů 

záběru či nasvícení scén. FPS hry se ve svých obsazích nejčastěji opírají právě o filmy, a to válečného, 

akčního žánru – starší díly mnou analyzované série Medal of Honor se například přímo inspirovaly 

filmem Zachraňte vojína Ryana režiséra Stevena Spielberga, který se na vývoji těchto her 

z druhoválečného prostředí podílel (Jankowski, 2017). V FPS hrách je častý herecký dabing herních 

postav a využití herců k vizuální reprezentaci herních postav – v novějších dílech Call of Duty série, 

Advanced Warfare (Infinity Ward, 2014) a Infinite Warfare (Infinity Ward, 2016) například plní roli 

antagonistů herci Kevin Spacey (viz Obrázek 2) a Kit Harrington (viz Obrázek 3), představitel Johna 
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Snowa ze seriálu Hry o trůny.16 V poslední řadě FPS hry také „remediují“ reálné válečné konflikty – 

1. světovou válku (Battlefield 1), 2. světovou válku (Battlefield V, Call of Duty WWII) či válku 

v Afghánistánu (Medal  of Honor).17   

 

Videohry se nicméně od starších médií v několika aspektech liší. Prvním aspektem je jejich 

interaktivita. Někteří autoři (Ermi a Mäyrä, 2005) považují interaktivitu za základní a esenciální 

vlastnost her. Hráči typicky interagují s herním systémem (pravidly a tak dále) a herní narativ se odvíjí 

v závislosti na jejich akcích – proti převážně interpretačním procesům, spojeným s konzumací obsahů 

starších médií (kupříkladu televize), hry závisejí na přímé zkušenosti s obsahem a schopnosti ho 

ovlivnit. Interaktivita je ale typická i pro médium internetu. Hry však oproti jeho interaktivitě vyžadují 

větší míru „aktérství“18, závisejí na naší participaci, pozornosti našich smyslů a často i emočním zapojení 

(Dovey a Kennedy, 2006). Interaktivita je však ve všech žánrových typech videoher limitovaná. Limity 

určují, co hráč může a nemůže dělat. Jak jsem již zmínil, pro FPS hry jsou typické limity omezení pohybu, 

anebo nemožnost či iluze voleb. 

Právě s prvky smyslové pozornosti či emočního zapojení souvisí další důležitý aspekt videoher 

– imerze. Tak se nazývá proces, kdy se hráči plně soustředí na herní aktivitu a ztrácejí pojem o čase  

a místě a částečně i o své identitě (Dovey a Kennedy, 2006). Ermi a Mäyrä (2005) rozlišují tři druhy 

imerze – senzorickou, založenou na výzvách a imaginativní. Senzorický typ jsem již částečně popsal – 

videohry předkládají velké množství smyslových podnětů, které nás nutí k soustředěnosti na herní 

 
16 I v tomto případě se nejedná o výlučnou charakteristiku FPS her – v současnosti je hodně propíraný příklad 
herce Keanu Reevese, který propůjčil hlas a tvář postavě v připravované RPG hře Cyberpunk 2077 (pozn. autora).  
17 V závorkách uvádím nejnovější videohry, odehrávající se v kontextu zmíněných válečných konfliktů. Inspirace 
reálnými konflikty je však pro FPS žánr typická už od jeho počátků, jak zmiňuji níže při reflexi historie FPS her 
(pozn. autora).  
18 V angličtině agency (pozn. autora).  

Obrázek 3: Kit Harrington jako hlavní 

antagonista Call of Duty: Infinite Warfare (2016). 

Zdroj: Call of Duty Wiki – Salen Kotch. (2019). 

Obrázek 2: Kevin Spacey jako hlavní antagonista 

Call of Duty: Advanced Warfare (2014).  

Zdroj: Call of Duty Wiki – Jonathan Irons. (2019). 
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aktivitu, a tím pádem k odsouvání vedlejších podnětů, nesouvisejících s hraním. Imerze založená na 

výzvách znamená zaměření pozornosti na náročné úkoly, vyžadující hráčovy motorické či mentální 

dovednosti. Poslední typ, imaginativní imerze, znamená pohlcení herním příběhem či světem, ve 

kterém se příběh odehrává. Je spojena s identifikací s hlavní postavou či vcítěním se do pocitů postav 

(Ermi a Mäyrä, 2005). Výzkum Ermi a Mäyry (2005) byl nicméně kritizován, a to z několika důvodů. 

Calleja (2011) kritizuje přílišnou vágnost imaginativní imerze, která v jeho pojetí zahrnuje jak imerzi 

jako smyslovou absorpci, tak imerzi jako transportaci do jiného, herního světa. Podle něj autoři termín 

imerze neprecizují, ale naopak komplikují jeho aplikaci. Zároveň kritizuje přílišný důraz studie na imerzi 

jako absorpci (přítomnou ve všech třech typech, definovaných Ermi a Mäyrou), která však není typická 

jen pro videohry. Podle Callejy (2011) lze být podobně „absorbován“ běžnými činnostmi, jako je 

zahradničení či vaření. A konečně, imerze je dle něj tvořena jednotlivými stupni zkušenosti, nejedná se 

o jednotnou, „monolitickou“ zkušenost (Calleja, 2011).   

Mäyrä (2008) se věnuje i přítomnosti třech typů imerze v dalších médiích. Dle něj lze 

prostřednictvím filmu navodit jak senzorickou, tak imaginativní imerzi, pro literaturu je typická 

imaginativní. Calleja (2011) nicméně podotýká, že ve videohrách má imaginativní imerze zcela jinou 

podobu než v knize a filmu – ty totiž na rozdíl od videoher nedovolují konzumentovi jednat 

v představovaném světě a ovlivňovat ho. Calleja (2011) tak rovněž kritizuje snahu autorů zahrnout 

odlišné mediální zkušenosti pod stejnou kategorii imerze.   

Třetí typ, definovaný Ermi a Mäyrou (2005), imerze založená na výzvách, je podle mého názoru 

pro videohry typická. Konkrétně v FPS hrách jsou těmito výzvami souboje s nepřáteli v uzavřených 

arénách, vyžadující zejména motorické dovednosti. Hraní FPS her rovněž navozuje senzorickou imerzi 

– zvyšuje soustředěnost hráčů, vyžaduje jejich rychlé reakce a postřeh. Je výzkumně dokázáno (viz 

například Deleuze a kol., 2017), že hraní FPS her snižuje reakční čas jedinců. Co se týče imaginativní 

imerze u FPS her, názory teoretiků se různí. Někteří (viz Hjort, 2011) se dokonce domnívají, že hry FPS 

žánru smysluplné příběhy nevyprávějí, že jejich síla tkví zejména v interaktivitě. Domnívám se ale, že 

potenciál vyprávět příběhy mají – kupříkladu hra Half-Life 2 (Valve, 2004), u které Ermi a Mäyrä (2005) 

zaznamenali ve větší míře aspekty, související s imaginativní imerzí, je toho dokladem. Je ale zřejmé, 

že vývojáři FPS her mají často jinou motivaci než vyprávět silné příběhy – chtějí hráče „přenést“ do 

virtuální verze reálných konfliktů. To lze doložit na příkladech her ze série Medal of Honor či 

druhoválečných dílů série Battlefield a Call of Duty. Symbolickému přenesení na bojiště reálných 

konfliktů napomáhá hlavní designový prvek FPS her – pohled z první osoby.   

 Pohled z první osoby, tedy pohled z očí postavy, kterou hráč ovládá, je neoddělitelnou součástí 

FPS žánru. Není typický jen pro válečné FPS hry, je používán například v žánru RPG a hororových či 

závodních hrách (jako pohled jezdce z vnitřku auta) (Therrien, 2015). Tuto perspektivu převzaly hry od 

filmového média, kde se objevila poprvé (Galloway, 2006). Na otázku, zda pohled z první osoby 

prohlubuje imerzi či identifikaci s hratelnou postavou, neexistuje v analýzách herních teoretiků 

jednoznačná odpověď (Gorisse a kol., 2017). Faktem nicméně zůstává, že perspektivu první osoby 

obsahuje většina her ve virtuální realitě (VR), které právě o zmíněné aspekty (imerze a identifikace) 

usilují. To již ale zmiňuji současný trend – perspektiva první osoby a spolu s ní i FPS žánr mají za sebou 

bohatou historii. Právě té se věnuji v další podkapitole. 
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1.2.1 Historie žánru FPS 

 

 Kořeny mechanismu střílení z perspektivy první osoby sahají až k pouťovým střelnicím, 

vznikajícím od konce 19. století. Mechanismus se dále rozvíjel ve 40. letech v prvních arkádových hrách, 

jako byla například Shoot the Bear (Seaburg, 1947). Hry, vnímané jako předchůdci dnešních FPS 

videoher, vznikaly v 70. letech s rozvojem počítačového herního trhu – sem spadá například Maze War 

(Colley, 1974). Označení FPS (z anglického first-person shooter) jako samostatného žánru se objevilo 

až v 90. letech 20. století v souvislosti s hrami jako Wolfenstein 3D (id Software, 1992) či Doom (id 

Software, 1993). Je zajímavé, že zmíněné hry označení „střílečka“ (v angličtině shooter) nepoužívaly, 

zejména kvůli obavám vývojářů z možných kontroverzí. V souvislosti s vývojem podobných her (kterým 

se tehdy říkalo „Doom klony“, v návaznosti na populární Doom) se ale název FPS vžil v textech 

recenzentů, kteří se je snažili zahrnout pod obecnou žánrovou skupinu (Therrien, 2015).  

 Kontroverzím se vývojáři Wolfenstein 3D a Doom – společnost id Software – nakonec stejně 

nevyhnuli. Doom byl kritizován za explicitnost násilných scén, náboženské a konzervativní kruhy ho 

obviňovaly z šíření démonických myšlenek (viz Mäyrä, 2008). Obě hry však určily (a dodnes určují19) 

trendy FPS žánru – od rychlé akce v uzavřených arénách, minimálního důrazu kladeného na příběh až 

po rozvoj multiplayeru (online a LAN režimu pro hru více hráčů). Wolfenstein 3D navíc nastavil trend 

„remediace“ reálných konfliktů, jelikož se odehrává v prostředí 2. světové války. Druhou jmenovanou 

hru pak využívala americká armáda k výcviku, což dokazuje modifikace hry Doom II, nazvaná Marine 

Doom (1996) (Der Derian, 2009).  

 Historie FPS žánru je od svých počátků spjata s armádním průmyslem. První hry, přizpůsobené 

armádním potřebám, vznikaly v 90. letech – jednalo se například o tankový simulátor Battlezone  

a simulátor helikoptéry Apache (Robinson, 2016). Řada her, vyvíjených ve spolupráci s americkou 

armádou, vznikala v kritickém období válek v Zálivu a posléze v Iráku a Afghánistánu. Americká armáda 

využila popularity tématu válek v blízkovýchodním prostředí (vzrostla zejména po teroristických 

útocích v září 2001) k propagování svých cílů a taktik. Mimo již zmíněné America’s Army tak činila 

v komerčnějších sériích jako Full Spectrum Warrior (Pandemic Studios, 2004) či Close Combat 

(Destineer, 2005). Spolupráce s armádním průmyslem se stala explicitní součástí marketingu těchto 

her, často byla zmiňována přímo na obalech her či v televizních spotech a herních trailerech (Stahl, 

2010).  

 Kromě spojitosti s armádou bývá FPS žánr diskutován v souvislosti s explicitností a brutalitou 

zobrazovaného násilí. Velice frekventované jsou výzkumy účinků násilných FPS her na hráče. Tato 

výzkumná oblast byla a nadále je (jak dokládám níže) typická zejména pro Spojené státy americké. 

Vorhees (2014) dokazuje, že útok na střední školu Columbine v roce 1999 znamenal zvrat – zatímco se 

do té doby příliš amerických vědců o vliv násilí ve videohrách nezajímalo, po tomto incidentu už ho 

analyzoval téměř každý. Prokázalo se totiž, že útočníci byli vášnivými hráči videohry Doom, jejíž 

upravenou verzi využívali k tréninku pro masové vraždění v Columbine. Tento útok v podstatě 

nastartoval vlnu výzkumů, které se dodnes snaží zjistit, zda násilné hry vedou hráče k páchání 

reálného násilí (Vorhees, 2014). 

  

 
19 Současnými díly těchto sérií je kooperativní akce Wolfenstein: Youngblood a Doom Eternal (pozn. autora).  
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Studie, zkoumající vliv násilných videoher, však docházejí k protichůdným závěrům – zatímco 

některé tvrdí, že zvyšují možnost agresivního chování (viz Anderson a Dill, 2000), jiné spojitost mezi 

videoherní a reálnou agresí nenacházejí (viz Ferguson, 2011). Problematické jsou i samotné 

behavioristické modely studií, které přeceňují a zjednodušují přenos i vliv násilných schémat na hráče 

(Elson a Ferguson, 2014). Breuer a kol. (2014) navíc upozorňují, že studie často užívaly chybná měřítka 

při identifikaci agresivního chování či podcenily vliv některých proměnných na agresi. Důležitými 

proměnnými, ovlivňujícími působení násilných obsahů na hráče, jsou například věk, gender, úroveň 

dosaženého vzdělání, socio-ekonomický status a tak dále. Breuer a kol. (2014) dokazují, že zejména 

věk je proměnná, používaná v předešlých výzkumech problematicky – studie byly často cíleny jen na 

úzkou věkovou skupinu dětí a adolescentů, neanalyzovaly vliv násilných obsahů na starší jedince. Elson 

a Ferguson (2014) nicméně dokládají, že situace na poli výzkumu psychologických účinků videoher se 

začíná měnit – nastupující generace mladých výzkumníků se snaží dosavadní metodologické přístupy 

přepracovávat s cílem dosažení větší objektivity. Spojování násilných videoher s teroristickými činy 

však přetrvává, což se odrazilo i v reakcích na nedávné, po sobě jdoucí víkendové útoky v El Pasu (3. 8. 

2019) a Daytonu (4. 8. 2019) v USA. Americký prezident Donald Trump v souvislosti s těmito incidenty 

sdělil, že videohry glorifikují násilí a podílejí se tak na teroristických aktech na americké půdě (Bump, 

2019).20 Americký řetězec Walmart ve svých kamenných obchodech na čas přestal vysílat reklamní 

ukázky, obsahující násilí. To se týkalo i videoher. Walmart tak učinil z úcty k obětem, neboť útok v El 

Pasu se odehrál právě v jedné z jeho prodejen. Střelné zbraně, které ale nabízel svým zákazníkům, 

z prodeje staženy nebyly (Gutierrez, 2019).21  

Osobně se domnívám, že kauzální spojování videoher s násilnostmi, či dokonce s terorismem 

je problematické. V kontextu americké společnosti dokazuje pokrytectví tamních politiků, kteří, než by 

řešili pravděpodobné příčiny útoků, svalují vinu na videohry. Donald Trump si totiž v souvislosti 

s útokem na střední škole v Parklandu v roce 2018 vyžádal od speciální komise studii, která se zabývala 

mimo jiné i vlivem násilných videoher. Studie dospěla k zamítavému stanovisku – kauzalitu mezi 

herním a reálným násilím nenašla (Whalen, 2018). Přesto Trump neváhal o rok později vinit hry 

z násilností znovu. Místo hledání realističtějších příčin, jako je mimo jiné snadná dostupnost střelných 

zbraní22 na území USA, tak stojí v pozici „obětního beránka“ videohry. Dalším problémem jsou zmíněné 

studie vlivu násilných her na hráče. Kromě zmíněných metodologických chyb je problematická zejména 

zaujatost některých výzkumníků. Elson s Fergusonem (2014) dokládají, že některé ze studií, dokazující 

kauzalitu mezi násilným chováním a hraním násilných videoher, byly v podstatě tvořeny na 

objednávku. V tomto směru tedy s oběma autory souhlasím – je třeba revidovat dřívější výzkumy, 

vyhnout se jejich chybám a nadále se tomuto problematickému kauzálnímu vztahu věnovat. 

FPS je populárním a neustále se rozvíjejícím žánrem. K jeho popularitě přispívá zejména 

multiplayerová složka, vybízející k esports turnajům. Mezi kompetitivními hráči oblíbené 

multiplayerové souboje, kupříkladu ve hře Counter-Strike: Global Offensive (Valve Corporation, 2012), 

v posledních letech zastínil nástup speciálního „sub-žánru“ F/TPS her, battle royale. Ten spočívá 

v online soubojích na rozlehlých mapách, kdy vítězí hráč, který přežije jako poslední – na jedné mapě 

 
20 Trump také videohry nazval příšernými a odpornými (gruesome and grisly) (pozn. autora).  
21 Je však pravda, že Walmart kroky k zabránění dalším útokům činí. Měsíc po útoku v El Pasu se obchodní řetězec 
rozhodl z prodeje stáhnout například munici do vojenských útočných pušek (viz Corkery, 2019). 
22 A to nejen ve Walmartu – většina prodejů zbraní totiž probíhá ve specializovaných a menších, k řetězci 
nepřidružených obchodech se zbraněmi (viz CBS News, 2019). 
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přitom soupeří až stovka hráčů. Battle royale hry slaví úspěch – PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG 

Corporation, 2017) například za rok od svého vydání prodalo 50 miliónu kopií (Statista – PUBG, 2019). 

Tvůrci Call of Duty na vzestup těchto her reagovali vydáním vlastního battle royale módu Blackout pro 

hru Call of Duty: Black Ops 4 (Treyarch, 2018). Hlavní konkurent CoD série, Battlefield, logicky nemohl 

zůstat pozadu a o několik měsíců později byl vydán stejný mód (Firestorm) pro hru Battlefield V. 

Popularitu podtrhuje rovněž Call of Duty: Warzone, bezplatný battle royale režim, který vyšel 10. 

března 2020 jako online rozšíření analyzovaného rebootu MW a den po vydání si ho zahrálo šest 

miliónů hráčů (Princ, 2020).  

 Mimo tohoto módu určila trendy v rámci FPS žánru i hra Overwatch (2016) studia Blizzard 

Entertainment, zodpovědného mimo jiné za MMORPG World of Warcraft. Overwatch je týmová online 

FPS hra s více než třicítkou hratelných charakterů, které si hráči volí do multiplayerových soubojů  

a které mají víceméně unikátní schopnosti a vlastnosti. Za dva roky od vydání přilákal Overwatch více 

než 40 miliónů hráčů (Moore, 2018) a patří mezi základní tituly, hrané v rámci esports turnajů. Má 

vlastní profesionální esports ligu a v Jižní Koreji, jednom ze světových esports center, dosáhl větší 

popularity než League of Legends, který tamějšímu esports trhu dominoval (Donchenko, 2018). 

Overwatch sloužil i jako inspirace pro hru Apex Legends (Respawn Entertainment, 2019) ze zmíněného 

battle royale žánru, která rovněž obsahuje hratelné postavy (neboli hrdiny) s unikátními schopnostmi 

(Statt, 2019).   

Současný stav na poli velkých FPS značek bych charakterizoval následovně: návrat 

k osvědčeným principům. Call of Duty i Battlefield série se totiž „vrátily ke kořenům“, do bojů 2. světové 

války. Call of Duty se navíc po osmi letech vrací s úspěšnou Call of Duty sérií (Statista – CoD, 2019) 

v rámci restartu značky Call of Duty: Modern Warfare. Plánovaný reboot, původní trilogii i další 

analyzované hry popisuji níže (viz Popis analyzovaných her).  

 

 1.2.2 Analyzované FPS hry z hlediska časového zasazení 

 

 Před samotným popisem jsem se rozhodl rozdělit analyzované hry podle hlediska časového 

zasazení. V tom mi bude nápomocná Smickerova (2009) kapitola knihy Joystick Soldiers: The Politics of 

Play in Military Video Games. I když jsem si vědom, že dané hry lze rozřadit i dle jiných hledisek 

(například tematických), časové jsem si zvolil proto, že je relevantní pro studované moderně-válečné 

hry a dá se funkčně použít pro srovnání s dalšími dvěma FPS žánry, historickým a sci-fi.  

Smicker (2009) rozděluje akční hry dle časového zasazení do tří skupin: rekonstruující, 

revizionistické a proleptické.23 Hry první skupiny reprodukují ve svých narativech reálné konflikty. 

Typickými (a nikoliv jedinými) příklady her jsou FPS tituly, zasazené do 1. či 2. světové války. 

Rekonstruující hry se vracejí k minulým konfliktům, snaží se je reprodukovat co nejvěrněji a nejpřesněji. 

Hry druhé skupiny rovněž čerpají z reálných, minulých bitev, s předchozí skupinou nicméně nesdílejí 

snahu o jejich věrnou reprodukci – naopak se snaží „přepisovat historii“, typicky ve prospěch 

protagonistů hry. V tomto ohledu Smicker (2009) zmiňuje F/TPS titul Kuma\War (Kuma Reality Games, 

2004), kde si hráči v roli amerických vojáků mohou otestovat různé revizionistické scénáře – například 

dopadnout Usámu bin-Ládina o několik let dříve, než se to podařilo reálné americké armádě. V obecné 

 
23 V originále re-enactment, revisionist a proleptic (pozn. autora). 
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rovině tak revisionistické hry přetvářejí porážky protagonistů ve vítězství (Smicker, 2009). Třetí 

skupinou jsou hry proleptické. Její název je odvozen z řeckého prolepsis, tj. očekávání. Tyto tituly 

hráčům představují očekávanou, předpokládanou budoucnost. Jsou typicky zasazeny do blízké 

budoucnosti, do míst potenciálních nepokojů – na Blízký východ, Severní Koreu a tak dále (viz Smicker, 

2009).  

Jak jsem již nastínil, hry z prostředí 1. a 2. světové války nejsou jediným příkladem 

rekonstruujících FPS titulů. Mezi ně patří i Medal of Honor (2010, dále MoH), první z dvoudílné série 

z prostředí moderního konfliktu. MoH se konkrétně odehrává na pozadí války v Afghánistánu. 

Zobrazuje operaci Anakonda, v níž proti sobě stály síly NATO, Talibánu a Al-Káidy a která se uskutečnila 

v březnu 2002 (Mirrlees, 2014). Tento titul tak rekonstruuje uzavřenou a ohraničenou reálnou 

válečnou operaci. Právě proto jsem se ho rozhodl z analýzy vyloučit – lišil by se od zbytku FPS titulů, 

které se odehrávají na pozadí budoucí, očekávané války či se reálnými konflikty pouze inspirují. Právě 

to je případ druhého dílu zmíněné série, Medal of Honor: Warfighter (Danger Close Games, 2012), 

který nerekonstruuje jednotnou válečnou operaci, pouze se inspiruje událostmi teroristických útoků 

v různých místech světa. Událostmi reálných konfliktů se nicméně inspirují i další analyzované hry 

(namátkou Battlefield 3, Call of Duty 4: Modern Warfare či Homefront), které je vsazují do narativu 

očekáváného, budoucího válečného scénáře či alternativně-historického zasazení. Analyzované tituly 

proto spadají do skupiny proleptických FPS her.  

 

1.2.3 Důvody vyloučení FPS her s odlišným časovým zasazením  

 

 V následujících řádcích vysvětluji, proč jsem určité žánry FPS vyloučil ze seznamu 

analyzovaných her. Jedná se o žánr historických FPS, rekonstruujících reálné válečné události, a sci-fi 

FPS žánr, který se většinou odehrává ve futuristicky zasazených konfliktech. 

 Proč jsem si nevybral historické hry, rekonstruující kupříkladu události dvou světových válek? 

Myslím si, že sice nadále ovlivňují veřejné debaty a jejich význam bývá nezřídka revizionisticky 

redefinován, z dějinného hlediska se však bezesporu jedná o uzavřené a ohraničené konflikty s jasně 

definovanými válčícími stranami – například ve 2. světové válce jde o boj Spojenců proti Ose. To se 

pochopitelně promítá i do drtivé většiny druhoválečných FPS her, kde proti sobě tyto strany stojí. Mým 

záměrem však bylo analyzovat, jaké vzorce antagonismu vytvářejí samotné (proleptické) FPS hry. Jak 

jsem nastínil výše, rozhodl jsem se proto neanalyzovat Medal of Honor (Danger Close Games, 2010), 

titul rekonstruující ukončenou válečnou operaci v rámci války v Afghánistánu. „Kritériem aktuálnosti 

konfliktu“ jsem tak z analýzy vyloučil dřívější díly Medal of Honor série (včetně Medal of Honor z roku 

2010) a novější díly Call of Duty (WWII) a Battlefieldu (I a V).   

 Proč jsem si však pro analýzu nezvolil sci-fi FPS hry? Zaprvé – tyto hry často neobsahují lidské 

protivníky (typicky viz série Halo). Zadruhé – i když mohou být inspirovány reálnými událostmi, vývojáři 

v nich přece jen více „popustili uzdu fantazii“ než u proleptických FPS her v moderní válce. Tomu 

odpovídá i časové zasazení her – CoD: Infinite Warfare se například odehrává v roce 2187 v prostředí 

vesmírné války. Častým zasazením sci-fi FPS her je post-apokalyptická doba (viz CoD: Ghosts či série 

Metro), což je odlišuje od možných scénářů bitev proleptických FPS her. Protože cílem mé práce je 

zkoumání překryvů reality a „virtuality“ her, moderní konflikty představují vhodný materiál, jelikož na 

rozdíl od her ze sci-fi prostředí vycházejí z reálných geopolitických vztahů. Kritériem „možnosti (či 
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pravděpodobnosti) konfliktu“ jsem v rámci zkoumaných sérií vyloučil například CoD: Black Ops sérii,24 

CoD: Ghosts a CoD: Advanced a Infinite Warfare.  

 Je pravda, že seznam obsahuje řadu proleptických FPS her, zasazených do  

alternativně-historického prostředí, které je sci-fi žánru blízké. Tituly z tohoto prostředí například 

hráčům předestírají možnou podobu okupace USA ruskými (původní trilogie MW) či severokorejskými 

(Homefront) jednotkami. Od sci-fi žánru je však odlišuje bližší časové zasazení i proklamovaná snaha  

o realističnost vojenského arzenálu či bojových vozidel, zmiňovaná v marketingu těchto her (viz Payne, 

2012) – implikuje skutečnost, že v daných titulech hráči naleznou řadu „replik“ reálných a používaných 

zbraní či vozidel jednotlivých armád.  

 Virtualitu jsem výše vložil do uvozovek záměrně – v následující, popisné podkapitole se snažím 

dokázat, že analyzované proleptické FPS hry se naopak hojně tehdy probíhajícími moderními konflikty 

inspirovaly. Primárním zdrojem inspirace byli zejména aktivní či bývalí vojáci, sloužící jako poradci 

zodpovědní za autenticitu her. I když tedy tyto hry nerekonstruují určité moderní konflikty, zcela jistě 

je používají jako inspirativní základy pro své narativy. To lze demonstrovat na příkladu MW1 – i když 

není explicitně zmíněno, že se opírá o události válek v Iráku a Afghánistánu, přesto byla spojitost 

s těmito konflikty zmiňována (více viz níže u popisu dané hry).  

 Svou analýzu jsem chtěl časově omezit na jednu dekádu – analyzuji proto jen hry, vydané 

v letech 2007–2019. Lze proto namítnout, proč jsem do analýzy nezařadil dřívější díly Battlefield série, 

Battlefield: Bad Company (EA DICE, 2008) a Battlefield: Bad Company 2 (EA DICE, 2010), jelikož se 

rovněž jedná o hry z prostředí moderní války. K jejich vyloučení mám nicméně důvody. Zaprvé – první 

díl této série nevyšel na PC a já všechny hry analyzuji v jejich PC verzi. Zadruhé – Battlefield: Bad 

Company série představuje parodii na žánr válečných FPS her,25 a lišila by se proto od zbytku seriózně 

pojímaných her. 

V subjektivní rovině mě k limitaci seznamu her vedla snaha o precizaci vzorku antagonistů 

a obliba žánru „moderních stříleček“. Zároveň vnímám, že se tento žánr vrací na FPS scénu spolu 

s rebootem Call of Duty: Modern Warfare, což jsem reflektoval právě jeho zahrnutím do analýzy.  

 Již zmiňovaná Smickerova (2009) kategorizace má ale své limity. Nedomnívám se, že lze obecně 

rozdělit FPS hry do tří distinktivních, nepřekrývajících se skupin. Například v kontextu druhoválečného, 

rekonstruujícího FPS titulu Call of Duty: WWII totiž Höglund (2018) identifikoval rovněž revizionistické 

tendence. Dle mého názoru také dochází k častému překryvu mezi proleptickými a rekonstruujícími 

prvky v moderních válečných hrách – to dokazuje několikrát zmíněná přítomnost autentického 

arzenálu. Některé hry také nelze do Smickerových (2009) kategorií jednoduše zařadit – to se týká 

například Medal of Honor: Warfighter, jehož příběh sestává ze série flashbacků a nemá jasné časové 

zasazení. Dalším analyzovaným titulem, který se vymyká svým časovým zasazením, je reboot Modern 

Warfare. Jeho děj se odehrává ve dnech 24.10.–3.11.2019, což je z pohledu data vydání hry (25. října 

 
24 Je nutné zmínit, že série CoD: Black Ops kombinuje prvky historicity a sci-fi prostředí – její narativ se odehrává 
v prostředí studené války, avšak se sci-fi prvky (pozn. autora).  
25 V druhém dílu série to dokládá například postava pilota helikoptéry Flynna, pacifisty inklinujícího k myšlenkám 
hnutí hippies. Několikrát ve hře prohlásí, že mu zabíjení nepřátel zhorší karmu (viz BF Wiki – Flynn). Ve hře je 
několik charakterových archetypů, které parodují nejenom podobné šablony v FPS hrách, ale i ve válečných 
filmech (pozn. autora).  
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2019) v podstatě současné zasazení. Já jsem se nicméně snažil alespoň o základní zařazení 

popisovaných her, a v tomto směru mi tedy Smickerův (2009) text postačuje.  

 

1.2.4 Popis analyzovaných FPS her  

 

 V této podkapitole představím analyzované hry v abecedním pořadí. Nebudu se ale detailně 

věnovat nepřátelům v jejich narativu. Popisu analyzovaných antagonistů, přítomných v daných 

videoherních sériích, věnuji metodologickou část práce. Pro lepší orientaci v textu zde ale u všech 

analyzovaných her zmíním alespoň jejich obecné zasazení. Kromě něj se věnuji důležitým kritériím 

úspěšnosti her, prodejům a hodnocení v recenzích. Čerpám přitom z hodnocení PC verze (jelikož 

všechny tituly právě v ní analyzuji), a to na serveru Metacritic, který agreguje recenze z různých zdrojů. 

Zaměřím se také na marketingové kampaně jako nedílné součásti propagace her před vydáním. 

Nakonec se zastavím nad kontroverzemi těchto FPS sérií, vyvolanými zmíněnými marketingovými 

kampaněmi nebo jednotlivými složkami jejich multiplayerového či singleplayerového obsahu. 

 

Battlefield 3 (2011) 

 

Pro sérii Battlefield je zasazení do moderního konfliktu typické od jejího vzniku, na rozdíl od 

konkurenčního Call of Duty a Medal of Honor. Patnáct let starý a prozaicky nazvaný díl Battlefield 2: 

Modern Combat (EA DICE, 2005) využíval prostředí moderní války. Nejinak je tomu u Battlefieldu 3 

(2011, dále BF3) švédského vývojářského studia DICE, z větší části zasazeného do prostředí Iráku  

a Íránu. Zaznamenal velký úspěch jak u hráčů, tak u kritiků. VG Chartz uvádí hranici 17 miliónů 

prodaných kopií na Xboxu 360, PS3 a PC (viz VG Chartz BF3, 2019), a to pouze u „základní hry“ bez 

5 DLC (stahovatelného obsahu, dodávajícího mapy, zbraně, vozidla či další vojenské vybavení do 

multiplayeru hry). BF3 bylo hodnoceno vysoce pozitivně – jeho PC verze získala 89 % (viz Metacritic 

BF3, 2019).   

  Jak jsem zmiňoval, FPS hry v marketingových materiálech propagují realističnost použitých 

vojenských technologií a zbraní či audiovizuálního zpracování válečného konfliktu (viz Payne, 2012). 

Stejně tomu bylo u reklamní kampaně, provázející vydání BF3 s názvem Je to realita? Nebo je to 

Battlefield 3? Využívala „reálných“ záběrů z boje, proložených ukázkami z BF3 (viz XboxViewTV, 2011).  

 Hra přirozeně nevyvolala jen pozitivní ohlas. V Íránu například platil zákaz ji prodávat či vlastnit 

kvůli jeho vykreslení jako nepřátelského státu, napadeného americkými jednotkami. V singleplayeru 

se totiž odehrává letecký útok na Teherán, hlavní město Íránu. Multiplayer obsahuje i pět map, 

inspirovaných reálnými místy Íránu (Höglund, 2014). Kontroverzní je dle Höglunda (2014) zejména 

vyobrazení teheránského Velkého bazaru (Grand Bazaar) jako místa nekončících bitev, neboť má pro 

Íránce velkou symbolickou hodnotu, spojenou například s protesty proti vládě. BF3 nebyl v Íránu 

oficiálně vydán, zakázáno tak bylo šíření pirátských kopií (Stuart, 2011a). Skupina íránských studentů 

sepsala proti hře petici, pod kterou se podepsalo pět tisíc lidí. „Věříme, že příběh hry je pouze 

hypotetický, ale zároveň si myslíme, že byla vydána účelově v době, kdy Spojené státy tlačí své spojence 

ke strachu z Íránu,“ stálo v ní například (viz Barnett, 2011). BF3 je nicméně v Íránu navzdory zákazu 

populární a rozšířenou hrou (Stuart, 2011a).  
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Battlefield 4 (2013) 

 

 I když Battlefield 4 (dále BF4) vyšel pouhé dva roky po předchozím dílu, jeho zasazení je odlišné. 

Odehrává se na pozadí konfliktu mezi USA, Ruskem a Čínou v roce 2020, šest let po událostech v BF3. 

V posledním jmenovaném státě hra vzbudila negativní ohlasy. Eskalovaly v souvislosti s vydáním 

prvního DLC pro BF4 s názvem China Rising, po kterém byl v Číně zakázán prodej hry. Titul, v podstatě 

ilegální, nemohly prodávat kamenné ani internetové obchody. Hráče, už hru vlastnící, čínská vláda 

vyzvala, aby ji odinstalovali. Čínské ministerstvo kultury vnímalo BF4 jako ohrožení národní bezpečnosti 

a formu kulturní invaze. DLC totiž obsahuje čtyři multiplayerové mapy, věrně zobrazující čínské území 

(Jackson, 2013).   

 Hru provázela řada bugů, glitchů a technických problémů, které způsobovaly, že v prvních 

týdnech po vydání byla v podstatě nehratelná, což se logicky odrazilo v hodnotících recenzích. 

Hodnocení bylo o trochu nižší než u předchozího dílu, dosáhlo 81 % (Metacritic BF4, 2019). V prvních 

týdnech po vydání pak byly prodeje BF4 o 69 % nižší než u BF3, a to zejména kvůli zmíněným 

technickým problémům (Haas, 2014). Pokud jde o celkové prodeje, VG Chartz uvádí 14,6 miliónů kopií 

(viz VG Chartz BF4, 2019).  

 Marketingovou strategií hry byla mimo jiné série televizních a webových reklam s název Only 

in Battlefield 4, kde hráči zdůrazňovali jedinečné přednosti hry – destrukci herního prostředí či volnost 

ve způsobu boje, pozemním či leteckém. Někteří hráči však vzhledem k technickým problémům hry 

kampaň sarkasticky přejmenovávali na Only in Bugfield či Only in Crashfield (viz Brádlerová, 2017).  

 

Call of Duty 4: Modern Warfare (2007) 

 

 Úvodní díl trilogie Modern Warfare byl zároveň prvním dílem Call of Duty, odehrávajícím se 

mimo prostředí druhoválečného konfliktu. Call of Duty 4: Modern Warfare (dále MW1) je stejně jako 

následující dva díly série zasazeno do moderní války, jejímž dějištěm je řada různých míst, od Saudské 

Arábie po Černobyl. Herní konflikt se odehrává v roce 2011, kdy dojde k puči na Blízkém východě 

a k občanské válce v Rusku (viz Gagnon, 2010).  

 MW1 se stala celosvětově nejprodávanější hrou roku 2007, když její prodeje dosáhly více než 

7 miliónů kopií (MW1 Wikipedia, 2019). Co se týče celkových prodejů, Statista (2019) uvádí k únoru 

2019 17,3 miliónů prodaných kopií na PC, Xboxu 360 a PS3. Přesun z prostředí 2. světové války byl 

vnímán velmi pozitivně, což dokládá agregované hodnocení na serveru Metacritic, který uvádí 92 % na 

PC (viz Metacritic MW1, 2019).  

 Vývojáři MW1 ze společnosti Infinity Ward spolupracovali s armádními složkami USA. Aby 

prohloubili realističnost hry, zúčastnili se cvičení pozemních sil na jedné z tréninkových základen 

armády Spojených států, kde například nahrávali autentický zvuk výstřelů amerického tanku M1 

Abrams (smax317, 2008). Vývojáři hovořili s vojáky, kteří se vrátili z boje, ptali se na jejich pocity  

a postoje. Váleční veteráni dohlíželi na design umělé inteligence (viz MW1 Wikipedia, 2019), vojáci 

sloužili i jako beta-testeři, tzn. testovali hru před vydáním a odhalovali možné chyby (viz Payne, 2012). 

Nepřekvapuje proto, že jeden z armádních poradců na dotaz, zda by MW1 byla dobrým tréninkovým 

nástrojem, odpověděl, že vývojáři o nic takového neusilovali, ale zároveň přiznal, že neúmyslně 
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vytvořili hru, která by se k armádnímu tréninku dala bez problému použít. Zároveň ocenil snahu 

vývojářů, kteří hrou projevili úctu vojákům, bojujícím v Iráku a Afghánistánu. Podobné ocenění se 

objevovalo i v recenzích hry (viz Payne, 2012).  

 Marketing MW1 se podobně jako u dalších popisovaných FPS sérií soustředil na propagaci 

realističnosti hry. Zároveň ale vývojáři zdůrazňovali fiktivnost zobrazeného herního konfliktu (Payne, 

2012). „Tato hra není o válce v Iráku, ale o globálním konfliktu proti fiktivním antagonistům ve fiktivním 

příběhu,“ tvrdil například jeden z vedoucích pracovníků studia Infinity Ward (viz DerkaDog, 2007).  

I přes proklamovanou fiktivnost byl na MW1 v Saudské Arábii a Spojených arabských emirátech uvalen 

zákaz, zdůvodněný herní reprezentací těchto států v negativním světle (MW1 Wiki, 2019).  

 Hráči a fanoušci původního MW1 sepsali na počátku roku 2015 online petici, ve které 

požadovali vydání remasteru. Remasteru, tj. graficky vylepšené verze původní hry, která zachovává 

jádro hratelnosti i příběh originálu, se posléze skutečně dočkali. Call of Duty: Modern Warfare 

Remastered bylo nejprve k dispozici pouze společně s předobjednávkou speciální edice Call of Duty: 

Infinite Warfare (2016). Hráči krok kritizovali – remaster Modern Warfare ve shodě s recenzenty 

hodnotili kladněji než Infinite Warfare (viz MW1 Remastered Wikipedia, 2019). Jak poznamenal Tassi 

(2017), hráči byli nuceni kupovat si hru, kterou nechtěli (Infinite Warfare), aby získali tu, po které toužili 

(MW1 Remastered). Vydavatelská společnost Activision, zaštiťující marketing obou her, však na prodeji 

dvou her v jednom balení (v angličtině bundle) pochopitelně vydělala (viz Tassi, 2017). Větší zisky 

společnosti rovněž přinesly mikrotransakce26 v multiplayeru a placené DLC, obsahující multiplayerové 

mapy, které hráči znali z původního titulu. Hráči si tak kupovali remaster tehdy devět let staré hry, 

který neměl původní obsah, s multiplayerem s mikrotransakcemi, které v původním online režimu 

nebyly, v balíčku se hrou, kterou nechtěli. Není divu, že herní novináři vydavatele obviňovali z nalezení 

nového dna hamižného a přízemního marketingu. Kritické hlasy se ozývaly i od hráčů, kteří si vymohli 

samostatné vydání remasteru, k němuž došlo v červenci 2017 (viz MW1 Remastered Wikipedia, 2019). 

I přes kritické hlasy nicméně hra získala na PC 86 % (viz Metacritic MW1 Remastered, 2019).  

 

Call of Duty: Modern Warfare 2 (2009) 

 

Příběh druhého dílu trilogie Modern Warfare se odehrává pět let po událostech prvního, tedy 

v roce 2016. Jeho narativní náplní je obrana amerického území před ruskou invazí (viz Gagnon, 2010). 

Call of Duty: Modern Warfare 2 (dále MW2) vyvolalo několik kontroverzí. Při marketingové 

kampani byla proti vývojářům z Infinity Ward vznesena obvinění z homofobie kvůli videu Fight Against 

Grenade Spam (viz GamerSpawn, 2009). Herní novináři si po vydání videa všimli, že jednotlivá slova 

tvoří akronym „FAGS“, což je anglický pejorativní výraz pro homosexuály. Kvůli této kritice vývojáři 

video z YouTube stáhli (viz Graft, 2009), aktuálně je ale opět k dohledání (viz GamerSpawn, 2009).27 

Hlavní kontroverzi však hra způsobila až po vydání, v souvislosti s misí nazvanou No Russian. V té hráč 

(v roli agenta CIA v utajení) prochází moskevským letištěm společně se skupinou ruských teroristů, 

 
26 Platba menších částek za herní vybavení, v FPS hrách typicky za zbraně (pozn. autora).  
27 Na kampaň reagovali vývojáři konkurenčního Battlefield: Bad Company 2 vlastním videem, kde přetvořili 
kontroverzní název na F.R.A.G.S. (Friends Really Against Grenade Spam) (viz Electronic Arts, 2010). Podobné 
„rýpnutí si“ do konkurenční série je koneckonců pro marketing obou značek typické (pozn. autora). 
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kteří střílejí na neozbrojené civilisty a personál letiště. Nutno však podotknout, že hráč má možnost 

misi přeskočit již na začátku či v jejím průběhu, nebo na civilisty nestřílet.   

Mise No Russian vyvolala negativní mezinárodní reakce. Horiuchi (2009) z amerického deníku 

Salt Lake Tribune označil level za nevkusný, zejména s ohledem na útok ve Fort Hoodu, který se udál 

několik dní před vydáním hry. V německé a japonské verzi hry se mise restartuje k poslednímu uložení, 

pokud hráči vystřelí na civilisty (viz Ashcraft, 2009).28 Vydavatelská společnost Activision také vyjmula 

level z ruské PC verze kvůli problémům s tamním ratingovým systémem. Společnost tím ukončila 

předchozí spekulace, podle kterých level zakázala sama ruská strana kvůli negativnímu vyobrazení 

svého národa (viz Welsh, 2009). Je ale pravda, že mise vyvolala v Rusku kritiku dva roky po vydání, 

protože byl její obsah spojován s bombovým útokem na moskevském Domodědově letišti. V de facto 

státem vlastněné televizi Russia Today byla totiž odvysílána reportáž, kde byly srovnávány reálné 

kamerové záběry útoku se záběry z kontroverzní mise (viz Thorsen, 2011). I přes spojování s reálnými 

teroristickými útoky se jedná o misi, která dle některých herních teoretiků (viz Campbell, 2013) rozšířila 

vyjadřovací možnosti videoherního média důrazem na morálně zpochybnitelné chování. Dle Schreiera 

(2019) tak mohla pro tvůrce rebootu Modern Warfare sloužit jako inspirace pro singleplayerovou 

kampaň, která se rovněž soustředila na problematické a emocionální aspekty války. 

Právě emoční dopad na hráče byl pro tvůrce nejdůležitější. Jeden z hlavních designérů mise 

Mohammad Alavi sdělil své záměry následovně: „Chtěl jsem, aby hráči po bezmyšlenkovitém střílení 

[…] na chvíli zaváhali, než stisknou spoušť, a přemýšleli o svém počínání“ (viz Burns, 2012). Již při 

testování hry se ukázalo, že ne všichni hráči budou ochotni se emocím vystavit – jeden z betatesterů, 

shodou okolností povoláním voják, odmítl misi hrát. Z toho důvodu se Alavi rozhodl do hry 

implementovat možnost misi přeskočit (Evans-Thirlwell, 2016). Zajímavostí je, že proti možnosti 

přeskočení mise se vymezoval Walt Wiliams, tvůrce zmíněného Spec Ops: The Line, které vyšlo o tři 

roky později. Řekl, že jeho tým se snažil tohoto přístupu vyvarovat a zabíjení civilistů vnímal jako 

integrální, nezbytnou součást hry. Williams to demonstroval na příkladu zmíněné scény s bílým 

fosforem. Dle něj dokazuje, že Spec Ops: The Line „není hra, ve které by měl hráč kontrolu nad herním 

světem, jelikož ten je k němu v opozici“ (viz Burns, 2012). Zároveň zdůraznil, že pokud by do hry vložili 

možnost přeskočení této sekvence, narušilo by to její narativ, který by tak neměl emociální a morální 

dopady (Hamilton, 2012).  

I přes kontroverze mělo MW2 úspěch mezi hráči i kritiky. Za den po vydání hra dosáhla zisku 

310 miliónů dolarů, což je více než za stejnou dobu vydělala videohra Grand Theft Auto IV či filmy 

Temný rytíř nebo Avatar (viz Gagnon, 2010). I o dva roky později tak série MW držela titul 

nejprodávanější hry roku (Campbell, 2013). Celkové prodeje druhého dílu činí více než 25 miliónů kopií 

(viz Statista – CoD, 2019), hodnocení na PC dosáhlo 86 % (Metacritic MW2, 2019). MW2 má navíc 

stejně jako předchozí díl svůj remaster, který vyšel 31. března 2020 na PS4. Remaster neobsahuje 

původní multiplayerový a kooperativní režim, aby nedocházelo k tříštění hráčské komunity, kterou se 

Activision snažil udržet u dvou online režimů rebootu MW – „klasického“, přidruženého multiplayeru, 

a režimu Warzone, tj. dalšího battle royale módu v rámci Call of Duty (Saed, 2020). Prodej remasteru 

MW2 byl, stejně jako u rebootu MW (viz popis hry níže), zakázán v ruském Playstation Storu.29 

Důvodem byla s největší pravděpodobností zmiňovaná mise No Russian, kterou hra prezentuje ve 

vylepšené grafice (Watts, 2020). Zatímco v původní verzi stačilo daný úsek vyjmout, aniž by se zakázal 

 
28 Střílet na ně nemusí, jak zmiňuji výše (pozn. autora).  
29 Oficiální digitální distribuční platforma konzole PlayStation (pozn. autora). 
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prodej titulu jako celku (Welsh, 2009), o jedenáct let později již k úplnému zákazu na ruském území 

došlo. Ať je tedy podoba mise No Russian graficky sebeaktuálnější, její obsah vzbuzuje stále stejné,  

ne-li silnější, negativní reakce. 

 

Call of Duty: Modern Warfare 3 (2011) 

 

Poslední díl Modern Warfare trilogie přímo navazuje na události druhého dílu, odehrává se jen 

o několik hodin později. Na rozdíl od minulých dílů je ve hře znatelný posun k evropskému zasazení, 

k metropolím typu Paříže, Berlína či Prahy. Producent hry obhajoval volbu prostředí následovně: 

„Chtěli jsme přestat designovat Blízký východ či malé vesničky v Rusku […] chtěli jsme mít ve hře místa, 

ve kterých lidé žijí, a ulice, po kterých chodí do práce“ (viz Stuart, 2011b). A dále pokračoval odkazem 

na velkou hráčskou základnu i mimo USA: „Více než polovina našich hráčů žije mimo Spojené státy […] 

Takže ve hře nejste pouze v New Yorku, ale i Londýně, Paříži, Berlíně a Praze. A poznáte je […] Přivést 

hratelné sekvence do míst před vaším prahem byl náš cíl“ (Stuart, 2011b). S tím však nesouhlasili čeští 

herní novináři. Kritizovali nepřesné umístění Staroměstského orloje, zobrazení Pražského hradu či 

nápisy na ulicích hlavního města v ruštině (viz Brabec, 2011). Členové českého odboje navíc ve hře 

mluví spíše rusky než česky.  

Třetí díl vyvolal kontroverzi podobného rázu jako druhý. I v ní figuruje mise se smrtí civilistů. 

Tentokrát jsou však role otočeny – hráč není vykonavatelem teroristického útoku, ale jednou z jeho 

obětí. Level s názvem Davis Family Vacation může hráč, stejně jako u No Russian, přeskočit. V misi je 

přítomna americká rodina Davisů, manželé s malou dcerou, kteří tráví dovolenou v Londýně. Hráč v roli 

otce je svědkem smrti svých rodinných příslušníků po výbuchu kamionu s jedovatým plynem. To 

rozproudilo negativní reakce herních novinářů, zejména s ohledem na vyobrazené úmrtí malé dívky 

(viz Benedetti, 2011).  

 Call of Duty: Modern Warfare 3 (dále MW3) se stalo úspěšnou tečkou za Modern Warfare 

trilogií, a to jako nejprodávanější ze všech dílů. Prodeje přesáhly 30 miliónů kopií (viz Statista – CoD, 

2019). Hodnocení MW 3 bylo ale slabší – 78 % pro PC verzi (viz Metacritic MW3, 2019). Kritika se snesla 

na repetitivní a oproti minulým dílům ničím neinovující hratelnost a slabý příběh singleplayerové 

kampaně (viz MW3 Wikipedia, 2019). Je však pravda, že vývoj MW3 byl problematičtější než vývoj 

minulých dílů. Problémy způsobil odchod Jasona Westa a Vince Zampelly z Infinity Ward, tedy ze studia, 

které pomáhali zakládat. Activision zažaloval Westa se Zampellou za porušení smlouvy, protože měli 

neoprávněně jednat s jiným herním vydavatelem, společností Electronic Arts. Activision jim v důsledku 

toho neposlal autorské honoráře za prodeje MW2 (Infinity Ward Wikipedia, 2019). Spor mezi vývojáři 

a vydavatelem byl ukončen mimosoudní dohodou a oba zmínění aktéři byli vyplaceni (viz Dutton, 

2012). Několik dalších členů kvůli jejich propuštění studium opustilo – mimo jiné i zmíněný Alavi (viz 

Funk, 2010). West se Zampellou po propuštění z Infinity Ward založili studium Respawn Entertainment, 

zodpovědné za akční hry Titanfall či již zmíněné Apex Legends. 
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Call of Duty: Modern Warfare (2019) 

 

 Studio Infinity Ward po vývoji Infinite Warfare (2016) obnovilo jednu ze svých 

nejpopulárnějších a nejprodávanějších sérii v podobě rebootu Call of Duty: Modern Warfare (2019, 

dále reboot MW). Prezentovaným důvodem jejího obnovení byla motivace samotných tvůrců, kteří 

v rozhovorech před vydáním zmiňovali, že návrat k prostředí moderní války a k původním postavám 

plánovali již při vývoji zmíněného Infinite Warfare (viz Game Informer, 2019). Jejich volbou byl reboot, 

zachovávající základní zasazení a postavy původní série. V příběhu původní trilogie se nicméně rozhodli 

nepokračovat (viz Game Informer, 2019). Jacob Minkoff, jeden z vedoucích tvůrců singleplayerové 

kampaně rozhodnutí zdůvodnil následovně: „Příběh původní série se nepodobá událostem současného 

světa, a hráči se tak k němu nemohou vztahovat. Navíc vyrostla generace hráčů, kteří třeba ani původní 

trilogii nehráli, a my jsme neměli důvod recyklovat její příběh, chtěli jsme vytvořit něco nového“ (viz 

Game Informer, 2019).  

 V rámci marketingu rebootu byla stejně jako u původní trilogie (viz Payne, 2012) 

vyzdvihována snaha o autentičnost a realističnost hry (viz Game Informer, 2019). Novým prvkem 

v rámci marketingu značky Call of Duty bylo zdůrazňování dospělosti a hrubosti zážitku s ohledem na 

obsah singleplayerové kampaně. Ta totiž poprvé v historii série obsahuje morální volby. Hráči tak 

například musí vyhodnocovat, zda jsou pro ně určití civilisté hrozbou, či nikoliv. Na základě jejich reakce 

je jim na konci misí uděleno hodnocení od A do F. Vývojáři v tomto ohledu zmínili demonstrativní 

příklad ženy, kdy se zdá, že na hráče tasí zbraň – ve skutečnosti chce však pouze z postýlky vyndat své 

dítě. Pokud hráč na ženu vystřelí, získá nižší hodnocení, než pokud situaci vyhodnotí jako bezpečnou  

a nevinnou civilistku nezraní či nezabije (viz Forward, 2019).  

 Vývojáři z Infinity Ward spolupracovali s blízkovýchodními poradci a experty, zodpovědnými 

za kontrolu herního scénáře, který se opírá o téma terorismu. Experti dohlíželi na to, aby dané téma 

bylo vyobrazeno citlivě a věrně (Forward, 2019). I přes aktuálnost tématu však již jmenovaný Minkoff 

zdůraznil: „Neopíráme se o žádný dosavadní konflikt, ve hře chceme pouze zachytit povahu moderní 

války“ (viz Forward, 2019). Reboot MW je tudíž zasazen do fiktivního blízkovýchodního státu, 

Urzikstánu (Forward, 2019). Taylor Kurosaki nicméně potvrdil, že byli při tvorbě hry „silně inspirováni 

událostmi válek v Iráku a Sýrii, arabským jarem a sovětskou invazí do Afghánistánu“ (Hornshaw, 2019), 

a také zmínil, že postava hratelné protagonistky30 byla inspirována bojovnicemi z YPJ, kurdské ženské 

milice, která operovala v Sýrii (Shanley, 2019). Někteří recenzenti proto tvrdili, že vývojáři učinili 

zbabělý krok, když území, které je inspirované Sýrií, nazvali fiktivním Urzikstánem (viz Maiberg, 2019).  

 Příběh singleplayerové kampaně je také inspirován zkušenostmi členů Navy SEALs, kteří na 

vývoji hry spolupracovali (viz Call of Duty – Behind the Scenes Story Trailer, 2019). Jsou zodpovědní za 

pohybové animace vojáků v rebootu MW – jejich pohyb byl snímán pomocí motion capture 

technologie a převeden do hry (Mattone, 2019). Obdobou SEALs tréninku musel projít i Barry Sloane, 

dabér a herec, reprezentující herní postavu kapitána Price (Foster, 2019).  

 Po prezentaci hry na veletrhu E3 2019 začali novináři zmiňovat její kontroverzní aspekty, 

především možnost zabíjení civilistů (Meyers, 2019). Multiplayer hry byl kritizován za začlenění bílého 

fosforu jako jednoho z killstreaků – odměny pro hráče za určitý počet zabitých protivníků, která 

poskytuje výhodu v boji. Právě fakt, že multiplayer učinil z bílého fosforu vítanou odměnu v boji, 

 
30 Jedná se o urzikstánskou bojovnici Farah Karim, jednu ze tří hratelných postav singleplayeru (pozn. autora). 
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odsoudil bývalý americký voják John Phipps: „Osobně vnímám zahrnutí bílého fosforu pod jednu 

z bojových odměn za krátkozraké oslavování zbraně, jejíž použití odporuje mezinárodním úmluvám. 

Zcela proti proklamované snaze o realističnost kampaně pro jednoho hráče nezobrazuje multiplayerový 

mód účinky bílého fosforu na lidské tělo. Nemám nic proti zobrazování této chemické zbraně ve hrách, 

avšak za podmínky, že ji budou zobrazovat takovou, jaká opravdu je“ (Phipps, 2019).31 Jeden z tvůrců 

hry pro více hráčů posléze na kritiku zareagoval poukazem na odlišnost multiplayerového módu, který 

na rozdíl od singleplayerové kampaně nezobrazuje temné stránky válečného konfliktu, a neusiluje tak 

ani o podobnou míru realističnosti (Judge, 2019).  

 V Rusku vyvolalo kritiku zahrnutí tzv. Bílých přileb, dobrovolnické organizace, působící na 

syrském území, do singleplayeru. Ruská vláda a média totiž Bílé přilby vnímají jako džihádistickou 

skupinu, podporující teroristy (Russia Today, 2019). V ruském Playstation Storu je zakázán prodej 

rebootu MW, digitální PC a Xbox One verze nicméně v Rusku k dispozici je (Yin-Poole, 2019a). Titul po 

svém vydání vyvolal značnou negativní odezvu (nejenom) mezi ruskými hráči. Na zmiňovaném serveru 

Metacritic se objevila řada nulových hráčských hodnocení, doplněná o negativní komentáře psané 

v azbuce.32 Ty reboot kritizovaly za šíření rusofobie a propagandistického a protiruského obsahu – 

hlavními antagonisty hry jsou totiž Rusové, okupující Urzikstán (Hall, 2019). Hráči kritizovali i misi 

Highway of Death. Stejně je nazývána dálnice mezi Kuvajtem a Irákem, kde v roce 1991 vojenská 

koalice, vedená americkou armádou, zaútočila na ustupující irácké jednotky. Při útoku zahynula i řada 

neozbrojených civilistů. Ve hře je však útok na podobně vyobrazenou dálnici přisuzován Rusům, což 

rovněž vzbudilo ostrou hráčskou kritiku na Metacriticu (viz Hall, 2019).33 Kurosaki misi obhajoval 

následovně: „Na světě lze najít spoustu míst, kterým se přezdívá Dálnice smrti […] Ve hře najdete ruské 

hrdiny i antagonisty, a to byl náš cíl. Není to žádná propaganda. Podáváme zprávu o tom, co se děje ve 

válečných zónách. Nejpočetnějšími obětmi těchto konfliktů jsou místní obyvatelé. A to jsme chtěli ve 

hře akcentovat“ (viz Gerblick, 2019). Vyobrazení dálnice se objevilo již v analyzovaném BF3 z roku 2011, 

tehdy ale takové kontroverze nevyvolalo (viz BF3 Wiki – Thunder Run, 2019). 

 Zmíněné negativní reakce se příliš neodrazily v prodejích či recenzích hry. Uvedení rebootu 

na PC trh bylo nejúspěšnější v historii značky Call of Duty. Po třech dnech od vydání titul celosvětově 

vydělal více než 600 miliónů dolarů (Bankhurst, 2019). Herní recenzenti reboot rovněž přijímali 

většinově kladně, na PC získal 81 % (Metacritic CoD: MW, 2019).   

  

 
31 Phipps (2019) ve stejném článku vyzdvihuje mnou popisovanou scénu s bílým fosforem ve Spec Ops: The Line, 
kterou považuje z hlediska zobrazených dopadů této zbraně za realističtější.  
32 To nezaručuje, že je psali pouze ruští uživatelé. Na Metacriticu nelze zjistit národnost komentujících, ti totiž 
vystupují pouze pod svým nicknamem. Kromě komentářů v azbuce se tu ale objevila řada anglicky psaných 
komentářů s podobným obsahem (pozn. autora).  
33 V angličtině se tento projev nesouhlasu uživatelů nazývá review-bombing. Ve videoherním průmyslu je spojen 
s odporem hráčů proti krokům vývojářů právě skrze negativní recenze na jejich produkt. V minulosti se tento 
fenomén projevil například u her Firewatch či PlayerUnknown's Battlegrounds (viz Kuchera, 2017).  
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Homefront (2011) 

 

 Homefront, hra od Kaos studios z roku 2011, tematizuje příběh odbojářů, bojujících proti 

severokorejskému režimu, okupujícímu USA. Hra se opírá o alternativní verzi historie, konkrétně 

zasazenou do roku 2027. Roli antagonistů měla původně plnit komunistická Čína, byla však nahrazena 

Severní Koreou ze dvou důvodů: z obavy z reakce čínského ministerstva kultury a z důvodu ekonomické 

provázanosti USA a Číny. Právě ta z ní činí méně obávaného protivníka, jak podotkl výkonný producent 

společnosti THQ, která zaštiťovala marketing hry (Totilo, 2011). Narativ Homefrontu spoluvytvářel 

bývalý agent CIA, Tae Kim. Na otázku, zda hra nemůže být vnímána jako americká propaganda, 

odpověděl: „Ano, skoro to vypadá, že děláme propagandistickou hru proti Severokorejcům. Ale to 

pochopitelně nebyl náš záměr […] Čerpali jsme však z reálných událostí a použili je při tvorbě narativu 

a zároveň jsme se snažili, aby hra nevygenerovala kontroverze“ (viz Gaca, 2010).  

To se nicméně příliš nepodařilo – kontroverzní byla již samotná marketingová kampaň. Herní 

reklama na Youtube (viz IGN, 2011) totiž připomínala deklaraci války, což způsobilo rozruch zejména u 

lidí, kteří nebyli s titulem obeznámeni. Ve videu například Hillary Clinton oznamuje raketový útok KLDR 

na Jižní Koreu (viz IGN, 2011). Média reklamě věnovala zvýšenou pozornost z důvodu vzrůstajícího 

napětí mezi Jižní a Severní Koreou, například v souvislosti s bombardováním ostrova Jon-pchjong na 

konci roku 2010 (Homefront Wikipedia, 2019). Společnost THQ reklamu obhajovala poukazem, že se 

jedná o herní záběry, které souznějí s jejím vyzněním (Bradford, 2011). Zároveň odmítla, že by  

se Homefront přiživoval na reálných událostech na Korejském poloostrově (Homefront Wikipedia, 

2019).  

Po vydání se Japonsko rozhodlo hru cenzurovat – odstranilo zmínky o KLDR a obrazové a slovní 

reference na tehdejšího vůdce KLDR Kim Čong-ila. Ve hře je tedy popisován jako „vůdce ze severu“  

a samotná KLDR jako „jistá země na severu“. Japonsko cenzuru uplatnilo kvůli geografické blízkosti  

a politickým konfliktům s KLDR (viz Poláček, 2011). Tehdejší hlavní nepřítel KLDR, Jižní Korea, přistoupil 

k zákazu prodeje hry. Homefront ji totiž vyobrazuje jako jedno z okupovaných území pod nadvládou 

severního souseda (Homefront Wikipedia, 2019).  

Homefront jako nový FPS titul získal slušnou mediální i hráčskou pozornost – prodeje dosáhly 

2,6 miliónů kopií za dva měsíce od vydání (Lemne, 2011). Hůře si hra vedla v recenzích – agregované 

hodnocení na Metacritic činí 70 % (viz Metacritic Homefront, 2019). Kritizována byla krátká kampaň 

pro jednoho hráče, která dle recenzentů kromě zajímavého zasazení FPS žánr příliš neobohatila (viz 

Watters, 2011).  

 

Medal of Honor: Warfighter (2012) 

 

 Medal of Honor: Warfighter (2012, dále MoHW) navazuje na trend, nastoupený svým 

předchůdcem a je rovněž zasazeno do moderního konfliktu. Na rozdíl od předešlého dílu 

nerekonstruuje reálnou válečnou operaci, ale inspiruje se událostmi teroristických útoků somálských 

pirátů či únosů rukojmích na Filipínách (MoH Wiki – MoHW, 2019). MoHW zobrazuje i boj proti 

teroristickým skupinám v Pákistánu, což pobouřilo tamní autority a prodej hry zakázaly. Zákaz se 

netýkal jenom MoHW, ale i hry Call of Duty: Black Ops II. V rozhodnutí tamější obchodní asociace, 

obhajujícím uvalení zákazu na tuto dvojici titulů, stálo, že hry „byly vytvořeny za účelem narušení 
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jednoty a nedotknutelnosti pákistánského státu“ (viz Pakistan Today, 2013). Kritika asociace se také 

snesla na zobrazování Pákistánu a jeho tajných služeb jako celků, podporujících teroristické  

a džihádistické organizace, což má „neblahý dopad na mysl mladých Pákistánců“ (viz Pakistan Today, 

2013). Navzdory zákazu však pákistánské obchody hry stále prodávaly – v krátké době od vydání se tu 

prodalo pět tisíc kopií zmíněného Call of Duty: Black Ops II (viz Pakistan Today, 2013).  

 Na vývoji MoHW spolupracovali členové amerických speciálních jednotek, konkrétně DEVGRU 

(jednotky spadající pod americké námořnictvo). Ti mluvili o svých zkušenostech, vojenských postupech 

a technologiích v propagačních videích na YouTube (Robinson, 2016). Spolupráce vojáků s vývojáři ze 

společnosti Danger Close Games se však neobešla bez problémů – sedm členů DEVGRU34 bylo 

disciplinárně potrestáno za poskytnutí utajovaných informací. Vojáci totiž vývojářům odhalili speciální 

bojové vybavení, typické výhradně pro jejich jednotku. Byli oficiálně napomenuti armádou a byl jim 

odebrán dvouměsíční plat (MoHW Wikipedia, 2019).  

 Bojového vybavení se týká i další kontroverze, spojená s vývojem MoHW. Více než půl roku 

před vydáním, v březnu 2012, vydavatelé z EA v sérii videí ohlásili spolupráci s výrobci zbraní  

a vojenského vybavení. Videa propagovala vojenské vybavení od batohů, ochranné výstroje až po 

útočné a odstřelovací pušky. Obsahem videí byly rozhovory výkonného producenta MoHW, Grega 

Goodriche, se zaměstnanci zbraňových společností, kteří popisovali funkce nabízeného arzenálu. Na 

stránkách EA byly rovněž vyvěšeny odkazy na nákup zbraní od propagovaných zbraňových výrobců. EA 

společně s Goodrichem své kroky obhajovali snahou o autentičnost hry a faktem, že výdělky z prodeje 

zbraní směřovaly na charitu Project Honor, která poskytovala finanční podporu rodinám vážně 

zraněných vojáků. To ale nezastavilo eskalující kritiku marketingové kampaně v herních médiích a EA 

byla nucena stáhnout jak zmíněná videa, tak odkazy na prodej zbraní. Kritika propagace zbraní 

eskalovala s útokem na základní škole Sandy Hook v prosinci 2012, který znovuotevřel debatu nad 

spojitostí virtuálního a reálně páchaného násilí (Robinson, 2016). Většina hráčů také nevnímala 

zbraňovou propagační kampaň MoHW jako správný krok. „Určitě nestojím za názorem, že videohry 

způsobují násilí […] Ale přesměrovávat lidi na stránku, kde si můžou koupit zbraně, se kterými střílí ve 

hře? Pardon, ale to je přes čáru,“ formuloval většinový názor jeden z hráčů (viz Robinson, 2016). 

Kontroverze se dle Robinsona (2016) odrazila ve slabých prodejích hry. Ty dosáhly hranice 2,8 miliónu 

kopií a spolu s nízkým hodnocením v recenzích (kolem 55 %) byly příčinou zrušení celé série z prostředí 

moderního konfliktu (Robinson, 2016). 

  

 
34 Robinson (2016) uvádí, že na vývoji MoHW se podílely více než dvě desítky vojenských příslušníků, dvakrát více 
než u přechozího dílu.  
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2. Metodologická část 
 

 V úvodu metodologické části nejprve definuji pojem antagonista v kontextu práce. Definice mi 

pomůže přiblížit, jaký typ postav analyzuji a z jakých složek daných her přitom čerpám. Ve druhé 

podkapitole představím cíle a otázky výzkumu. Posléze se zaměřím na popis antagonistických postav  

a skupin, přítomných v analyzovaných FPS titulech. Nakonec popíši metodu a postup své analýzy. 

 

2.1 Definice pojmu antagonista v kontextu práce 
 

 Než se začnu zabývat příklady protivníků v analyzovaných titulech, považuji za vhodné 

definovat a posléze rozebrat, co v kontextu své analýzy míním pojmem antagonista. Antagonista je 

lidský, nehratelný hlavní charakter či příslušník určité frakce, který v rámci kampaně pro jednoho hráče 

(daných proleptických FPS her) stojí v opozici proti protagonistické frakci a samotnému hráči 

(hratelnému charakteru).  

 Z uvedeného plyne, že v práci analyzuji jak postavy hlavních antagonistů, tak postavy 

příslušníků nepřátelských armád – řečeno spolu s Glasem (2015), analyzuji bosse a generické 

nepřátele. Jak jsem již uvedl, generičtí nepřátelé jsou objekty herního systému, které hráč musí 

překonat, a boje s nimi tvoří hlavní obsahovou náplň FPS her. Bossové jsou jednotlivci, často vizuálně 

odlišní od generických nepřátel. Jejich úloha v rámci herního světa a jeho narativu je proto znatelnější 

(Glas, 2015). V rámci analyzovaných proleptických FPS her většinou platí, že bossové jsou velitelé či 

vůdci armády generických nepřátel. Pokud bych se v práci rozhodl zkoumat jen hlavní antagonisty, 

z analýzy bych eliminoval hlavní náplň FPS her, kterou jsou právě boje s generickými nepřáteli 

v uzavřených arénách. Soustředím se na reprezentaci obou skupin, protože se domnívám, že obě 

mohou být nositeli kulturních stereotypů. Zahrnutím generických nepřátel do výzkumu mohu také lépe 

vystihnout povahu herního konfliktu a jeho možné ideologizace prostřednictvím Pötzschových (2017) 

filtrů. Jinak řečeno, při analýze mě bude zajímat, jak se armáda generických nepřátel v konfliktu chová 

a zda je její počínání selektivně filtrováno. V tomto směru také rozšířím svůj bakalářský výzkum (viz 

Houška, 2017), kdy jsem analyzoval pouze reprezentaci hlavních antagonistů.35  

 V definici antagonisty jsem zmínil i výzkumnou orientaci na kampaň pro jednoho hráče. V rámci 

daných osmi titulů neanalyzuji antagonisty v multiplayerovém módu (přítomném ve všech hrách), 

kooperativním módu (BF3, MW2 a MW3, reboot MW) či survival módu (MW3 a reboot MW).  

 Multiplayer her neanalyzuji z několika důvodů. U většiny analyzovaných titulů (Modern 

Warfare série, Battlefield) je antagonistický vzorec v multiplayeru podobný a stojí proti sobě stejné 

frakce jako v singleplayeru. Kampaň pro jednoho hráče je tudíž postačující a zahrnutí hry pro více hráčů 

by analýzu neobohatilo. Dalším důvodem je zejména kompetitivní povaha a absence narativního rámce 

multiplayeru (například v podobě hlavních bossů). V multiplayeru nezáleží, za jakou frakci hráči hrají, 

důležité jsou spíše jejich výsledky (či výsledky jejich týmu). Zatímco singleplayerová kampaň skrze svůj 

 
35 V níže představených Tabulkách 1 a 2 lze navíc na příkladu BF4 pozorovat, že bossové a generičtí nepřátelé 
jsou opravdu odlišnou „entitou“. Jinak řečeno, pro určitou armádu generických nepřátel nemusí ve hře nutně 
existovat boss jako její hlavní vůdce (viz Rusové u BF4 v tabulkách), i když tomu tak ve většině analyzovaných her 
bývá (pozn. autora).  
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narativ hlavní antagonistický vzorec značky vytváří, multiplayer ho v daných titulech pouze přebírá  

a odsouvá na okraj. Proto rovněž neanalyzuji DLC rozšíření pro Homefront, MoHW, BF3 a BF4, jelikož 

jsou spjata pouze s multiplayerovým obsahem.  

Kooperativní a survival kampaně pro jednoho či více hráčů rovněž čerpají ze singleplayeru – 

v případě trilogie MW se například odehrávají na pozadí určitého momentu ze sólové kampaně, zvyšují 

jeho obtížnost (kooperativní mód) či na hráče posílají vlny nepřátel (survival mód). Dalším, spíše 

praktickým důvodem nezahrnutí těchto módů do mé analýzy je fakt, že některé z titulů je neobsahují. 

Je pravda, že kooperační módy v určitých titulech původní kampaň rozvíjejí a nabízejí jiné scénáře misí 

– to platí pro kooperaci v BF3 nebo rebootu MW. I ty se nicméně drží základního rámce antagonismu 

a rozšiřují spíše řady protagonistů (viz reboot MW). I zde tedy platí, že základní antagonismus je 

přítomný v kampani pro jednoho hráče.  

 Jaké jsou singleplayerové kampaně daných osmi her? Ve většině z nich má hráč omezenou 

možnost volby, a to nejenom v herním smyslu, ale i v morálním – podléhají schématu fixní 

spravedlnosti, automaticky rozdělujícímu frakce na „hodné a zlé“ (Švelch, 2010). Singleplayerové 

kampaně daných her jsou proto lineárními a naskriptovanými zážitky s předem danými úkoly  

i s předem daným způsobem, jak je plnit. Právě s ohledem na formu kampaní jsem se rozhodl 

neanalyzovat „reboot původního Homefrontu“ (Chapman, 2016), totiž Homefront: The Revolution 

(Dambuster Studios, 2016). Titul se odehrává v otevřeném světě – mimo hlavní mise záleží na hráčích, 

které úkoly budou plnit, a podobná volnost existuje i ve způsobech vedení boje. Vzhledem k těmto 

rozdílům jsem se rozhodl ho k původnímu Homefrontu do analýzy nezařadit. Zároveň jsem po odehrání 

části hry a zhlédnutí jejího narativu usoudil, že severokorejští antagonisté jsou tu vykresleni podobně 

jako v původním titulu. 

 

2.2 Výzkumné otázky, výzkumný cíl 
 

 V práci analyzuji reprezentaci antagonistů v osmi proleptických FPS hrách. Reprezentací míním 

nejenom jejich vizuální podobu, ale i jejich promluvy a činy ve spojitosti s prostředím, ve kterém se 

odehrávají. Cílem textu je poskytnout komplexní a ucelený pohled na způsoby, kterými dané hry 

vytvářejí a „komunikují“ nepřátelskou hrozbu směrem ke hráčům. Zvláštní důraz budu klást na zmíněné 

překryvy reality a virtuality. Jak jsem již zmiňoval, dané FPS hry nevznikaly v „informačním vakuu“, ale 

naopak se tehdejšími konflikty inspirovaly. V konkrétnější rovině se moje práce snaží zodpovědět, zda 

se do reprezentace antagonistů či samotných konfliktů promítají ideologické rámce v podobě 

Pötzschových (2017) filtrů. Základem mé analýzy jsou tři výzkumné otázky: 

VO1: Pojí se s reprezentací antagonistů v daných FPS hrách nějaké kulturní stereotypy (například ve 

vztahu k etnicitě a národnosti antagonistů)? Lze v hrách identifikovat případné další, či jiné způsoby, 

kterými vytvářejí antagonistickou hrozbu?   

VO2: Existují nějaké podobnosti mezi antagonisty těchto FPS titulů, nad rámec etnicity či národnosti? 

Pokud ano, jaké to jsou? 

VO3.1: Lze v daných FPS hrách identifikovat ideologické prvky prostřednictvím reprezentace konfliktu? 

VO3.2: Existují v hrách prvky, které by danou reprezentaci nabourávaly? 
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 V první výzkumné otázce se snažím zodpovědět, zda se do reprezentace antagonistů daných 

her promítají kulturní stereotypy. V jejím kontextu si budu všímat zejména etnických a národnostních 

stereotypů, které by mohly být navázány na určité prvky reprezentace antagonistů. Mezi tyto prvky 

řadím vizuální podobu antagonistů a jejich činy, které probíhají v rámci specifického herního prostředí. 

Jak jsem již zmínil, domnívám se, že i herní prostředí může dopomáhat stereotypizaci nepřátelských 

postav. U herních lokací budu zejména sledovat konstrukci východního prostředí ve srovnání se 

západním – budu analyzovat, zda jsou východní místa prezentována v souladu se závěry Höglundem 

(2008) definovaného neo-orientalismu, potažmo Saidova (2008) orientalismu. Ačkoliv považuji 

stereotypizaci za základní strategii „konstrukce Jiného“, nedomnívám se, že se jedná o strategii 

jedinou. Proto se v rámci první výzkumné otázky pokusím zjistit, zda lze v daných osmi titulech 

identifikovat i jiné způsoby, kterými vytvářejí antagonistickou hrozbu.  

 Druhou výzkumnou otázkou se pokusím identifikovat podobnosti mezi reprezentací 

antagonistů nad rámec etnicity a národnosti. Tato otázka tedy doplňuje tu první. Jak jsem zmínil při 

reflexi výzkumu Habela a Valeriana (2016), národnost a etnicitu považuji za problematická kritéria, 

a to zejména ze dvou důvodů. Zaprvé – v některých hrách (viz MW2 či BF3) jsou postavy jedné 

národnosti i etnicity zastoupeny jak v protagonistické, tak antagonistické roli. Zadruhé – národnost 

antagonistů může být fiktivní (viz reboot MW) či nemusí být ve hře explicitně zmíněna (viz BF3). V rámci 

druhé výzkumné otázky se proto pokusím identifikovat jiné měřítko podobnosti mezi antagonisty 

daných her.  

 Třetí výzkumnou otázkou se v prvé řadě snažím zjistit, zdali lze v daných hrách identifikovat 

ideologicky předpojaté reprezentace válek, tedy čtyři Pötzschovy (2017) filtry – násilí, postav, následků 

a konfliktu. Filtry selektivně vylučují negativní a kontroverzní aspekty válek, a nutno dodat, že zejména 

ty aspekty, které konstruují činy protagonistické, hratelné frakce. Filtry nejenom strukturují hráčské 

zkušenosti, ale také je skrze ně selektivně (a vůči protagonistům značně kontrastně) reprezentovaná  

i antagonistická frakce. Právě kontrastních a selektivních reprezentací antagonistů (vůči 

protagonistům) si budu v kontextu třetí výzkumné otázky všímat. V druhé řadě budu analyzovat 

situace, ve kterých se protagonisté (příslušníci hratelné frakce) chovají nemorálně – kupříkladu zabíjejí 

civilisty, což je z hlediska Pötzschova filtru násilí (2017) čin antagonistů. V rámci protagonistických činů 

tak budu zkoumat, zdali narušují dané filtry a v důsledku i konstrukci „morální a dobré“ protagonistické 

frakce.  

 

2.3 Vzorek zkoumaných antagonistů 

 
 V úvodu podkapitoly se vrátím k textu Habela s Valerianem (2016), analyzujícímu vizuální 

rámcování antagonistů v FPS hrách. Součástí jejich výzkumu bylo totiž sedm z osmi titulů, které 

analyzuji. Jde tedy o ojedinělou studii, s kterou mohu srovnat svůj analytický přístup a na základě toho 

představit vzorek zkoumaných antagonistů.  

Zmíněná studie se od mé analýzy liší zejména záběrem. Habel s Valerianem (2016) zkoumali 57 

FPS her, vydaných v odlišném časovém období (2001–2013), a do výzkumu zařadili i jejich multiplayer. 

Nerozlišovali mezi rekonstruujícími a sci-fi FPS hrami, takže do výzkumu zahrnuli například tituly Medal 

of Honor (2010) a Halo 4 (343 Industries, 2012).  
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 V Tabulce 1 demonstruji, jak Habel s Valerianem (2016) rozebrali mnou analyzované tituly. 

Z původní tabulky jejich studie jsem vyňal údaje o zkoumaných sedmi hrách. Do Tabulky 1 jsem 

nezahrnul údaje o prodejích a časovém zasazení (viz Habel a Valeriano, 2016), jelikož tyto informace 

jsem již představil jinde (viz Popis analyzovaných her) a považoval jsem za zbytečné je opakovat. 

Tabulka 2 slouží jako vlastní prezentace vzorku analyzovaných antagonistů a je mimo dalších informací 

doplněna o reboot MW z roku 2019. 

  

 

 

Název titulu  Protagonisté 
(jejich 
národnost) 

Antagonista 1 
(jeho identita, 
národnost či 
etnicita) 

Antagonista 2 
(jeho národnost 
či etnicita) 

Herní 
prostředí/lokace 

Battlefield 3  Američané Zkorumpovaná 
CIA (s 
bízkovýchodními 
teroristy) 

 Irák 

Battlefield 4  Američané Rusové Číňané Globální 

Call of Duty 4: 
Modern Warfare  

Britové Rusové 
(Ultranacionalisté) 

Nacionalisté 
z Blízkého 
východu 

Rusko 

Call of Duty: Modern 
Warfare 2  

Američané Rusové 
(Ultranacionalisté) 

 Afghánistán 

Call of Duty: Modern 
Warfare 3  

Američané Rusové 
(Ultranacionalisté) 

 Globální 

Homefront  Američané Severokorejci  USA 

Medal of Honor: 
Warfighter  

Američané Blízkovýchodní 
teroristé 

 Globální 

Tabulka 1: Rozbor většiny analyzovaných her dle Habela a Valeriana (2016, s. 471-472). 
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36 Národnost tohoto antagonisty není určena v samotné hře, je však zmíněna v knize Battlefield 3: The Russian, 
doprovázející její vydání (viz BF3 Wiki – The Russian, 2019).  

Název 
titulu  

Národnost, etnicita 
či identita 
protagonistů (ve 
smyslu hratelných 
charakterů) 

Bossové (jejich národnost 
či etnicita) 

Frakce 
generických 
nepřátel  

Herní 
prostředí/lokace 

Battlefield 3  Američané, Rusové  Solomon (Libanonec36) 
Faruk Al-Bashir (Íránec) 
Amir Kaffarov (Rus) 

íránská PLR  
ruští výsadkáři 
 

Írán, Irák, Francie, 
USA 

Battlefield 4  Američané Chang Wei (Číňan) 
Bohai (Číňan) 

Čínská lidová 
osvobozenecká 
armáda, ruská 
armáda 

Ázerbájdžán, Čína: 
Šanghaj, Singapur, 
Tibet 

Call of Duty 
4: Modern 
Warfare  

Britové, Američané, 
Yasir Al-Fulani 
(Saúdský Arab) 

Imran Zakhaev (Rus) 
Khaled Al-Asad (Saúdský 
Arab) 
Viktor Zakhaev (Rus) 

ruští 
Ultranacionalisté  
blízkovýchodní 
OpFor 

Saúdská Arábie, 
Irák, Rusko, 
Ázerbájdžán, 
Ukrajina 

Call of Duty: 
Modern 
Warfare 2  

Američané, Britové, 
Joseph Allen 
(Američan) 

Generál Shepherd 
(Američan) 
Makarov (Rus) 
Alejandro Rosas 
(Latinoameričan) 

ruští 
Ultranacionalisté 
blízkovýchodní 
OpFor 
 

Afghánistán, 
Kazachstán, 
Rusko, USA 

Call of Duty: 
Modern 
Warfare 3  

Američané, Britové, 
Rusové, Davis 
(Američan) 

Makarov (Rus) 
Waraabe (Somálec) 
Viktor "Volk" Khristenko 
(Rus) 

ruští 
Ultranacionalisté 
africká milice 
ruská armáda 

USA, Somálsko, 
Rusko, Velká 
Británie, Francie, 
Dubaj (SAE) 

Call of Duty: 
Modern 
Warfare 

Američané, Britové, 
Urzikstánci 

Roman Barkov (Rus) 
Omar "The Wolf" Sulaman 
(Urzikstánec) 
Jamal "The Butcher" Rahar 
(Urzikstánec) 
J-12 (Rus) 

urzikstánská Al-
Qatala 
Barkovovy 
jednotky  

Fiktivní stát 
Urzikstán, Velká 
Británie, Rusko  

Homefront  Američané 
(americký odboj) 

Jeong (Severokorejec) Korejská lidová 
armáda, skupina 
amerických 
Přeživších 
(Survivalists) 

USA 

Medal of 
Honor: 
Warfighter  

Američané, Argyrus  Hassan Rasheed alias The 
Cleric (Blízký východ) 
Sad Al Din (Blízký východ) 
Marwan al-Kalifa (Blízký 
východ) 
Faraz (Pákistánec) 
Stovan Bosic (Bosňan) 

somálská Aš-
Šabáb, 
Al-Qaeda (ve hře 
jen jako AQ) 
 

Pákistán, Jemen, 
Somálsko, Bosna  
a Hercegovina 

Tabulka 2: Vlastní prezentace vzorku analyzovaných antagonistů (bossů a generických nepřátel) 

a analyzovaných prostředí. 
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Při srovnání Tabulky 1 a 2 jsou zřetelné rozdíly mezi mým výzkumem a analýzou Habela 

a Valeriana (2016). Deklarovaným cílem těchto autorů bylo provést první obecný výzkum na téma 

reprezentace antagonistů v akčních videohrách, k čemuž si logicky zvolili široký seznam titulů, 

zasazením i tématem odlišných (Habel a Valeriano, 2016).  Na rozdíl od nich se soustředím pouze na 

proleptické FPS hry, které k sobě (minimálně zasazením do moderní války) mají blíže. Budu také hry 

analyzovat hlouběji, čemuž odpovídá i zvolený počet. 

Výzkum Habela s Valerianem (2016) se nevyhnul schematičnosti a zjednodušením. Již výše 

jsem nastínil, že nezahrnuli některé hlavní bosse (viz americký generál Shepherd z MW2) do své 

analýzy.37 Nepřesný je i sloupec s herním prostředím – třeba u Battlefieldu 4 autoři uvedli „globální“ 

zasazení (viz Tabulka 1), ačkoliv se hra odehrává pouze na místech východní polokoule, s většinovým 

zasazením v Číně (viz Tabulka 2).  

V Tabulce 2 jsem zvýraznil ty hratelné protagonisty, kterým se v analýze budu věnovat. Jedná 

o dvě skupiny postav. První skupinou jsou civilisté (Yasir Al-Fulani a Davis) – konkrétně líčím scény, kdy 

zemřou v důsledku útoku antagonistů. Domnívám se, že je vhodné tyto „hratelné protagonisty“ a scény 

reflektovat, jelikož dokreslují reprezentaci antagonistické frakce či hlavních antagonistů.  

Druhou skupinou jsou tajní agenti protagonistických frakcí, jmenovitě Joseph Allen a Argyrus. 

Jedná se o postavy, které v rámci určitých misí spolupracují s antagonisty. Prvně jmenovaný se 

například zúčastní útoku na moskevské letiště v misi No Russian. Oba protagonisté mě zajímají 

z hlediska Pötzschova filtru postav – budu analyzovat, zda je jejich chování zaštítěno nějakým morálním 

principem, a zda se tudíž liší od konstrukce antagonistické frakce (Pötzsch, 2017). Podobně budu 

zkoumat morálně problematické scény s protagonisty v rebootu MW. Hra totiž zobrazuje civilisty 

i civilní oběti, jejichž osud ovlivňují protagonisté. Pozornost tedy věnuji tomu, zda reboot MW narušuje 

Pötzschův filtr násilí, tedy zda nesterilizuje a nepřikrášluje válečné konflikty (Pötzsch, 2017).   

Ve třetím a čtvrtém sloupci Tabulky 2 prezentuji v podstatě hlavní výzkumná data své práce –

bosse a generické nepřátele daných osmi titulů. Co se týče bossů, v Tabulce 2 jsem uvedl hlavní 

i vedlejší antagonisty zmíněných titulů či sérií, hlavního antagonistu jako prvního. Zjednodušeně 

řečeno, boj s hlavním antagonistou většinou prostupuje celou hrou, kdežto konflikt s vedlejším 

antagonistou je přítomný jen v rámci určitých misí daných her. U bossů i generických nepřátel jsem 

zmínil jejich národnost či etnicitu, ačkoliv jsem toto kritérium označil výše za problematické. Tady mi 

však slouží k primární identifikaci antagonistů a ke srovnání s protagonisty. Celou tabulka lze totiž 

pojmout jako úvod mého výzkumu. V rámci něj a zejména v kontextu druhé výzkumné otázky se 

pokusím nahradit národnost či etnicitu jiným kritériem. Budu také analyzovat, zda je reprezentace 

generických nepřátel podřízena Pötzschovým filtrům (2017). U bossů se zaměřím na zjištění, zdali jsou 

reprezentováni skrze tyto filtry, a zároveň se pokusím najít jejich společnou ideologii, či minimálně 

myšlenkový rámec, kterým svůj boj zaštiťují. U generických nepřátel pominu ideologii jejich chování, 

protože jak zmínil Glas (2015), je řízeno menší plejádou motivů než u bossů. 

Poslední kategorií mé analýzy je herní prostředí.  V rámci většiny zkoumaných her se konflikt 

odehrává na místech východní polokoule (viz Tabulka 2), ze kterých antagonisté buď pocházejí, anebo 

zde provedli jistou formu převratu (viz například Khaled Al-Asad v MW1) a danou oblast ovládají. 

Zajímá mě, zda jsou tyto lokace reprezentovány v souladu se Saidovým (2008) orientalismem či 

 
37 Problémy s absencí některých skupin se nicméně vyskytují i u nalezených protagonistů – viz například 
Battlefield 3 v Tabulce 2 (pozn. autora).  
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Höglundovým (2008) neo-orientalismem, tedy jako nevlídná, exotická a nemoderní místa, která je 

nutné kolonizovat a „zezápadnit“. V některých hrách (a v Homefrontu výlučně) se ale objevují i západní 

lokace, v nichž se bojuje, jelikož antagonisté na ně zaútočili nebo je okupují. V analýze se tedy zaměřím 

i na to, jak vypadají západní lokace po útoku či dlouhodobé okupaci (Homefront) nepřátelskými silami 

a jak se generičtí nepřátelé chovají k místnímu obyvatelstvu.  

 

2.4 Popis výzkumné metody 
  

 Jak jsem již zmínil, moje analýza se od předchozích výzkumů, zaměřených na reprezentaci 

antagonistů v FPS hrách (viz například Habel a Valeriano, 2016), liší zejména menším počtem 

zkoumaných titulů, které navíc spadají do konkrétního subžánru. Zvolil jsem proto kvalitativní metodu, 

která poskytuje hlubší vhled do zkoumaných fenoménů (Hendl, 2005) a od kvantitativní analýzy se liší 

(mimo jiné) menším počtem výzkumných jednotek (Sedláková, 2015). Konkrétně používám metodu 

kvalitativní obsahové analýzy. Tu Hendl (2005) definuje jako nenumerickou organizaci dat s cílem 

odhalit v nich určitá témata, pravidelnosti, kvality a vztahy. Výstupem mé analýzy jsou proto tematické 

kategorie, které reflektují opakující se prvky reprezentace antagonistů v osmi FPS hrách. Ony kategorie 

jsou tak v podstatě zobecněním podobných složek antagonistické reprezentace. Budu se tudíž řídit 

indukčním postupem a vytvářet dané kategorie na základě herních dat o antagonistech. Tato metoda 

má své limity i přínosy. Limitující je subjektivnější a méně reliabilní povaha nejenom mé analýzy, ale 

kvalitativní metodiky obecně. Ta je nicméně vyvážena validitou kvalitativního výzkumu (Sedláková, 

2015), kterou bych označil za hlavní přednost mnou zvolené metody. Analýzou různých módů 

antagonistické reprezentace totiž akcentuji multimodální charakter daných FPS titulů a zároveň tím 

zdůrazňuji, že všechny tyto módy se na reprezentaci a potenciální stereotypizaci či ideologizaci 

antagonistické frakce podílejí. I když by se zaměření na různé módy reprezentace v rámci videoher 

mohlo zdát jako samozřejmý krok, dosavadní výzkumy na poli antagonistické reprezentace (viz 

například Habel a Valeriano, 2016) se soustředily zejména na vizuální složku.38 Co se týče subjektivity 

kvalitativního výzkumu, ta může být částečně eliminována opíráním se o relevantní teoretické rámce. 

Aby mnou prezentované tematické kategorie nesklouzávaly k subjektivnímu popisu herního obsahu, 

využívám v jejich kontextu například teoretických rámců Pötzschových filtrů a (neo)orientalismu, 

přičemž informace doplňuji o paratexty, ve kterých o reprezentaci antagonistické frakce hovoří vývojáři 

daných FPS titulů.  

Ještě, než se budu věnovat formě analyzovaných dat, rozliším dva typy vyprávění, projevující 

se ve studovaných FPS titulech a mající vliv na antagonistickou reprezentaci. Jedná se o tzv. vložený  

a emergentní narativ.39 Vložený narativ je předem daný příběhový obsah, který hráči nemohou ovlivnit. 

Emergentní vyprávění naopak pramení z hráčovy interakce s herním systémem, odvíjí se na základě 

jeho akcí a voleb (Salen a Zimmerman, 2003). Typem vloženého narativu jsou cutscény (Salen  

a Zimmerman, 2003), vyprávění skrze prostředí40 či příběhová vodítka v podobě deníkových či 

zvukových záznamů, které hráč může v průběhu singleplayerové kampaně posbírat (Švelch, 2019). 

Zmíněné složky vyprávění se nacházejí v analyzovaných FPS titulech a dotvářejí reprezentaci 

 
38 Na vizuální složku antagonistické reprezentace jsem se soustředil i ve své bakalářské práci (viz Houška, 2017). 
39 V angličtině embedded a emergent narrative (pozn. autora).  
40 V angličtině environmental storytelling (pozn. autora).  
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antagonistické frakce, a proto jim v analýze věnuji pozornost. Konkrétní formou, podobou či funkcí 

těchto složek v daných hrách se zabývám v následujících odstavcích.  

 Jakou formu mají analyzovaná data o antagonistech? Jedná se o multimodální set dat, 

sestávající z různých módů komunikace a reprezentace (viz Kress, 2010). V rámci daných titulů analyzuji 

v podstatě čtyři módy – psané slovo, mluvené slovo, pohyblivý obraz a „statickou“ vizuální podobu 

antagonistů a prostředí.   

 Jedinými „herními objekty“ antagonistické reprezentace, které používají výhradně psané slovo 

je typ vloženého narativu v Homefrontu – totiž novinové články, které mohou hráči posbírat v průběhu 

singleplayerové kampaně.41 Dalším objektem, který využívá text jako hlavní složku přenosu významu, 

je vyprávění skrze prostředí ve formě plakátů či symbolů, které dokreslují reprezentaci antagonistické 

frakce a jsou typické například pro trilogii MW i její reboot. Jelikož jsem již výše zmínil, že prvky herního 

prostředí mohou dopomáhat stereotypizaci nepřátel, zahrnutí plakátů či nápisů, reflektujících 

antagonistické postavy, do analýzy je logickým krokem.  

 U módů mluveného a psaného slova dochází k prolnutí v podobě přepsaných dialogů či 

monologů postav, které jsem měl při hraní zapnuté. Transkripty mluveného slova se v ucelené podobě 

nacházejí i na fanouškovských Wiki, ze kterých čerpám. K analýze antagonistické reprezentace 

v daných FPS hrách jsem zvolil tři typy promluv: promluvy bossů, generických nepřátel a protagonistů 

o antagonistech. I když lze namítnout, že třetí typ je spíše reprezentací antagonistů z perspektivy 

protagonistů, v mé analýze má své opodstatnění. Samotný konfliktní rámec či jednotlivé postavy bossů 

jsou často představeny právě protagonisty, například v příběhových cutscénách. Promluvy 

protagonistů proto tvoří důležitou součást reprezentace antagonistických postav.  

 Pohyblivým obrazem míním akce a činy antagonistů – v tomto kontextu je nicméně nutné 

znovu rozlišit vložený a emergentní narativ. Vloženým narativem, prezentujícím činy antagonistů 

v daných FPS hrách, jsou cutscény, zatímco emergentní narativ zastupuje hlavní, hratelnou část daných 

titulů, rozloženou do jednotlivých misí. Cutscény většinou kombinují módy mluveného a psaného slova 

– formou transkriptu – a pohyblivého obrazu. Jedním typem cutscén, které dané hry FPS hry obsahují, 

jsou neinteraktivní cutscény před začátkem misí. Představují hráčům konfliktní rámec, tedy i generické 

nepřátele a bosse. Zároveň shrnují vše, co dosud hráč učinil v rámci emergentního narativu, tedy 

vlastního hraní, a přibližují další průběh hry, tj. náplň další mise. Zobecněno – generičtí nepřátelé jsou 

součástí většiny misí (emergentního narativu), zatímco bossové jsou přítomni jen v několika z nich. 

Dané tituly obsahují také interaktivní cutscény. V těch se hráči mohou pouze rozhlížet či jen omezeně 

pohybovat. Tyto cutscény jsou typické pro situace, kdy hráč sleduje počínání generických nepřátel či 

bossů, aniž by do něj mohl zasáhnout.42 Všechny tyto vizuální scény v souhrnu přímo zobrazují činy  

a akce antagonistů, a proto jim ve své analýze poskytnu prostor. 

 Posledním analyzovaným módem je „statická“ vizuální podoba antagonistů a prostředí. 

U prvního typu je třeba rozlišit vizuální podobu generických nepřátel a bossů, jelikož ta se nejenom 

v analyzovaných FPS titulech liší. Generičtí nepřátelé sdílejí menší počet modelů a liší se spíše na úrovni 

textur či skinů. Bossové mají naopak výlučně vlastní, unikátní modely. Chtěl bych však zdůraznit, že 

 
41 Homefont je jediným titulem z analyzovaného seznamu, který tato „příběhová vodítka“ obsahuje. Ostatní hry 
sice určitou formu „sběratelských předmětů“ obsahují, ty ale s konstrukcí antagonistické frakce nesouvisejí – 
v BF4 například hráči mohou sbírat zbraně, v trilogii MW laptopy (pozn. autora). 
42 Některé ze situací jsem zmínil výše u popisu jednotlivých protagonistů v rámci Tabulky 2 (pozn. autora). 
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samotná „vizuální podoba“ antagonistů je pouze jedním z analyzovaných módů, nikoliv módem 

stěžejním. Právě proto jsem zvolil metodu kvalitativní obsahové analýzy, nikoliv vizuálněji zaměřené 

obrazové či sémiotické analýzy (viz Sedláková, 2015). Svou volbu metody nepovažuji za deficitní, 

protože literatura, týkající se vizuálních či etnických stereotypů, je nejenom v rámci herních, ale  

i mediálních studií poměrně početná. Budu si všímat i statické podoby prostředí – jak ji budu 

analyzovat, jsem uvedl v závěru minulé podkapitoly. 

 Jak jsem již zmínil, obsahovou analýzu doplním o prezentaci relevantních paratextů daných 

titulů. Paratext je v oboru herních studií nejčastěji definován jako systém vztahů mezi hlavním textem 

(samotnou hrou) a doprovodnými texty. Ty tvoří součást oficiální, marketingově zaměřené komunikace 

dané hry, tzn. za jejich produkcí stojí vývojáři, vydavatelé či pověřená třetí strana (Švelch, 2016). 

V kontextu své analýzy proto věnuji prostor například rozhovorům s vývojáři hry, které tematizují volbu 

či reprezentaci daných antagonistů.43 Dalším typem paratextu, na který se zaměřím, jsou konkrétní 

doprovodné materiály k daným hrám – oficiální blog vydavatele a podobně. Ty totiž přibližují vlastnosti 

jednotlivých antagonistů, které nejsou v samotných hrách explicitně zmíněny.44 Pozornost věnuji  

i metatextům, konkrétně zmíněným fanouškovským Wiki daných her. Z těch budu čerpat nejen 

transkripty dialogů, ale i narativní či doplňující informace k jednotlivým misím. Vzhledem k tomu, že se 

jedná o fanouškovskou, nikoliv oficiální komunikaci, snažil jsem se informace z těchto zdrojů ověřit 

vlastním hraním či čerpáním z doplňujících paratextových zdrojů. 

 Všechny singleplayerové kampaně daných her odehraji do konce a při hraní si budu dělat 

poznámky, ve kterých budu reflektovat opakující se prvky antagonistické reprezentace napříč 

analyzovanými FPS tituly. Oba kroky doporučuje ve své úvodní knize k hernímu výzkumu Fernández-

Vara (2015). Výsledkem výzkumu budou multimodální kategorie, jelikož budou tvořeny kombinací 

jednotlivých „hratelnostních“, narativních či vizuálních konceptů. Jinak řečeno, budu se snažit 

jednotlivé kategorie podložit informacemi z různých módů či je doplňovat a ověřovat paratexty.  

  

 
43 Některé z materiálů jsem představil výše u popisů jednotlivých FPS titulů – viz popis MW1, rebootu MW či 
Homefrontu (pozn. autora). 
44 Jedná se například o oficiální blog Activisionu, který popisuje postavy v rebootu MW (viz MW 2019 – Životopis 
Butchera a Wolfa, 2019). 
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3. Analýza dat 
 

 Analytickou sekci dělím na dvě části. V první, která je zastoupena prvními dvěma kategoriemi 

(tj. antagonistické násilí vůči civilistům a příslušníkům vojenské protagonistické frakce), se věnuji 

reprezentaci konfliktu, a v druhé části, tedy ve zbylých dvou kategoriích, se věnuji reprezentaci 

antagonistů (tj. ideologické obsahy, obsažené v promluvách antagonistů či jejich širší narativní roli  

a vizuální obsahy v podobě vzhledu antagonistů, a prostředí, ve kterém jsou vyobrazeni). V prvních 

dvou kategoriích jsem zvolil k analýze potenciálně ideologicky předpojatých reprezentací válečných 

konfliktů Pötzschův (2017) selektivní realismus. Zobecněno – u antagonistického násilí vůči civilistům 

a protagonistům jsem si pokládal otázku, zdali lze v kontextu těchto antagonistických činů identifikovat 

čtyři filtry, násilí, následků, postav a konfliktu, které by odkazovaly k selektivní reprezentaci daných 

konfliktů a antagonistické frakce obecně (viz Pötzsch, 2017). Zbylé dvě kategorie jsou zaměřeny, 

v souladu s multimodalitou videoher (Kress, 2010), na analýzu konkrétních módů reprezentace 

antagonistů – jejich promluv či vzhledu a prostředí, ve kterém jsou vyobrazeni. V těchto kategoriích se 

pokusím identifikovat společné prvky reprezentace antagonistů a stereotypy jejich vzhledové 

reprezentace. Zaměřím se i na kontrasty mezi zobrazováním východního a západního prostředí – mou 

metodologickou pomůckou v poslední kategorii bude teorie orientalismu (viz Said, 2008), společně 

s jejími aktualizovanými podobami neo-orientalismu či techno-orientalismu.  

 V první kategorii se věnuji antagonistickému násilí vůči civilistům jako stěžejnímu prvku 

reprezentovaných válečných konfliktů, na jehož základě jsou odlišováni nemorální antagonisté (kteří 

civilisty zabíjejí) od „dobrých“ protagonistů. Kategorie je rozdělena do pěti sekcí. V první se věnuji 

obecnému zobrazování civilistů a civilních obětí. V kontextu použité metody, konkrétně filtru násilí 

(Pötzsch, 2017), je smysluplné položit si otázku, zdali analyzované tituly vůbec zobrazují civilisty, 

případně jak je jejich oběť prezentována. V první sekci se tak věnuji sterilizaci násilí a hybridním 

sekvencím, které reprezentují emocionálně a ideologicky zatížený rámec „nutné oběti“ a v nichž za 

civilistu hraje sám hráč. V dalších sekcích analyzuji čtyři hlavní typy násilí vůči civilistům – okupaci, 

terorismus hratelných protagonistů, terorismus antagonistů a únosy. Zkoumám, kterým filtrům 

reprezentace těchto násilných scénářů podléhá. Terorismu hratelných protagonistů se věnuji z důvodu 

možné subverze daných filtrů a prostřednictvím dvou příkladů – mise v MW2, ve které má hráč 

možnost zabíjet civilisty, a mise v MoHW, ve které je hráč v roli antagonisty.  

 Druhá kategorie doplňuje první zaměřením na antagonistické násilí vůči protagonistům, 

konkrétně formou mučení. Její první sekce (viz sekce 3.2.1) podobně jako u terorismu hratelných 

protagonistů klade důraz na postavy, vymykající se z rámce „dobrých“ protagonistů 

neospravedlnitelným mučením antagonistů. Ve zbylých dvou sekcích analyzuji rámce mučení, jejichž 

obětí jsou rodinní příslušníci či kolegové protagonistů (viz sekce 3.2.2), anebo protagonisté sami – hráči 

tak sledují mučení v podstatě z první osoby (viz sekce 3.2.3). Hlavním cílem bylo opět identifikovat 

filtry, které tyto scény obsahují a jaké dopady mají na reprezentaci antagonistické frakce.  

 Ve třetí kategorii jsem napříč analyzovanými tituly v promluvách antagonistů identifikoval 

společný ideologický rámec a v důsledku toho i ideologii, kterou antagonisté zaštitují své činy. Dále 

identifikuji ideologii antagonistů jako příslušníků určité narativní role – zaměřím se na početnou 

skupinu obchodníků se zbraněmi (viz sekce 3.3.2) a stejně jako v předchozích kategoriích samostatně 

analyzuji „odpadlíky protagonistické frakce“ jako nositele potenciálně samostatné ideologie (viz sekce 

3.3.3).   
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 Ve čtvrté kategorii se věnuji hlavním antagonistickým skupinám analyzovaných her – 

blízkovýchodním (viz sekce 3.4.1), ruským (viz sekce 3.4.2) a východoasijským antagonistům (sekce 

3.4.4). Analyzuji vzhled a s ním spojené stereotypy antagonistů a reprezentaci jejich domovských států. 

K analýze vzhledu a herního prostředí využívám různých podob orientalismu – kupříkladu  

u blízkovýchodních antagonistů neo-orientalismus a u asijských techno-orientalismus – k identifikaci 

základních rámců jejich reprezentace a odlišností od reprezentace západní protagonistické frakce. 

V podobném duchu analyzuji i rozdíly v zobrazení východních a západních prostředí a transformaci 

západních prostředí následkem antagonistické okupace (viz sekce 3.4.3).  

  

3.1 První kategorie – Antagonisté a násilí vůči civilistům 
 

 Prvek antagonistického násilí vůči civilistům byl reflektován jak v dosavadních výzkumech 

antagonistů (Habel a Valeriano, 2016), tak v analýzách reprezentace válečného konfliktu v akčních 

hrách obecně (Pötzsch, 2017). Právě Pötzsch (2017) v rámci prezentace filtru násilí zdůrazňuje, že 

protagonisté či hráči sami obvykle civilisty nezabíjejí, či je nemohou zabíjet – smrt civilistů je tak 

důsledkem činů a rozhodnutí antagonistů. Generičtí nepřátelé a bossové civilisty sami zabíjejí či o jejich 

smrti spolurozhodují.45 Následně uvádím tři narativní scénáře, ve kterých se tak většinově děje:  

1. Okupace či převrat, při němž antagonisté vraždí „nepohodlné či odbojné“ civilní obyvatelstvo; 

2.  Teroristický čin čili útok zbraní hromadného ničení (výbušninou či atomovou bombou);  

3.  Únos či zajetí – situace, při níž antagonisté drží civilisty jako rukojmí. 

Případy, které spadají do těchto scénářů, nejprve popíši a později zanalyzuji. Pokládám tento 

přístup je vhodný, jelikož se již v analýze nebudu muset zabývat narativním pozadím jednotlivých 

situací. V analýze ale odkazuji i k situacím, které nejsou součástí deskriptivní části – popis tak plní funkci 

uvedení do témat, dále rozváděných v analytické části.46  

Zmíněné rozlišení tří typů násilných aktů antagonistů vůči civilistům je zobecňující. Stejně jako 

v realitě se totiž tyto činy ve hrách překrývají. Zřejmě nejpřiléhavějším příkladem těchto překryvů je 

mise Turbulence v MW3. V jejím rámci zaútočí jednotky bosse Makarova na letadlo, kterým cestuje 

ruský prezident Vorshevsky. Akce antagonistů naplňují charakteristiky teroristického útoku (napadení 

letadla s cestujícími), jehož výsledkem je navíc únos. Útok lze chápat také jako úspěšný pokus o převrat, 

jelikož Makarov unesl hlavu státu, s jejímž stylem vlády a spojenectvím se Západem nesouhlasil. Únos 

politicky aktivní osoby je rovněž definován jako teroristický čin (DeValve, 2019). Přesto jsem se rozhodl 

zmíněné tři činy rozdělit a zaměřil jsem se jen na hlavní násilný akt v nich obsažený. Terorismus níže 

prezentuji v okleštěné podobě jako útok zbraní hromadného ničení. Nevěnuji se přitom zvlášť útokům 

biologickou zbraní čili jedovatým plynem, který je použit antagonisty v MW3 a rebootu MW. V obou 

titulech je totiž jeho užití spojeno s cíli okupace. Útoku jedovatým plynem se tak okrajově věnuji u misí 

 
45 To je typické zejména pro bosse, kteří v analyzovaných titulech většinou sledují konflikt zpovzdálí a generické 
nepřátele nechávají „dělat špinavou práci“ (pozn. autora).  
46 Zároveň chci upozornit, že v souladu se zvolenou metodou nejsou popsané ani analyzované případy souhrnem 
všech situací, kdy v daných hrách dochází k násilí na civilistech – z kategorie jsem vyjmul například africkou 
genocidu v MW3, jelikož se jednalo o jediný výskyt tohoto násilí v analyzovaných titulech (pozn. autora).  
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Davis Family Vacation (MW3) a Hometown (reboot MW), samostatnou analýzu tohoto typu násilí ale 

neprovádím.   

Ve většině níže popisovaných situacích jsou civilisté zastoupeni nehratelnými postavami. Jen 

v některých situacích se jedná o postavy hratelné, jako v případě Al-Fulaniho či Davise. Na tyto dvě 

situace se zaměřím ve společné analytické části, kde budu sledovat specifika násilí z perspektivy 

civilistů. V analyzovaných titulech lze najít i případy, které se předpokladu antagonistického násilí na 

civilistech vymykají, vykonavatelem násilí je totiž naopak protagonista. Těmto situacím – například 

levelu No Russian v MW2 – věnuji v souladu s výše nastíněným postupem (viz Vzorek zkoumaných 

antagonistů) samostatnou analýzu.  

 

Deskriptivní část první kategorie 

 

Násilí vůči civilistům v rámci okupace a převratu 

 Násilí vůči civilistům v kontextu převratů či okupací je narativní rámec, zaštiťující mise napříč 

analyzovanými tituly. V Homefrontu jsou tyto násilné scény obzvlášť frekventované – hra líčí okupaci 

USA severokorejskými jednotkami. Hned v úvodní misi zajmou hratelnou postavu Roberta Jacobse  

a transportují ho autobusem do převýchovného tábora. Hráč se může rozhlížet47 z oken autobusu  

a sledovat Severokorejce, kteří zatýkají, bijí a vraždí civilisty – zastřelí například přímo před očima dítěte 

jeho rodiče. Útoky na civilisty jsou pojaty jako odvetná akce proti podporovatelům odboje. Obětí 

režimu se však mohou stát i nevinní lidé, kteří nejsou aktivní součástí odboje, jak dokládá monolog 

hlasatele odbojového rozhlasu: „Slovy nepřátel, cílem akce bylo neutralizovat důležité civilní cíle. Tohle 

však nebyla přiměřená odezva na americký odboj. Tohle byla prolitá krev nevinných lidí přímo na hlavní 

ulici. Naše rodiny a přátelé postříleni jako zvířata.“ Později odbojáři naleznou masový hrob civilistů, což 

zmíněný hlasatel okomentuje následovně: „Věděli jsme, že se podobná zvěrstva dějí, ale tento důkaz je 

děsivý, až neskutečný. Ale měli bychom za něj být vděční; ukazuje, že nepřátelé nás chtějí 

dehumanizovat.“ 

 Podobná interaktivní cutscéna je obsahem mise MW1 s názvem Převrat (The Coup). Tu sleduje 

hráč očima Yasira Al-Fulaniho, prozápadního saudskoarabského prezidenta. Al-Fulani je vlečen OpFor 

vojáky do auta, ve kterém již sedí Viktor Zakhaev, vedlejší antagonista. Z rádia znějí slova dalšího z nich, 

Khaleda Al-Asada. Ten říká, že Al-Fulani je zrádce, který tajně spolupracoval se Západem, od kterého 

se musí země osvobodit. Vně auta lze sledovat násilí páchané antagonistickou frakcí. Podporovatelé 

Al-Fulaniho, snažící se zabránit převratu se zbraněmi v rukou, jsou postříleni vojáky OpForu a prchající, 

neozbrojení a vzdávající se civilisté jsou veřejně popravováni. Al-Fulani je nakonec vytažen z auta  

a přiveden na otevřené prostranství, kde je i Imran Zakhaev, vůdce ruských ultranacionalistů. Al-

Fulaniho zastřelí Al-Asad, celou popravu natáčí národní televize a stane se spouštěčem americké invaze 

a následné války. 

  

 
47 Hráč se nemůže hýbat, jedná se tedy o interaktivní cutscénu, ne o hratelnou část (pozn. autora).  
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Převrat je rovněž součástí narativu BF3 a BF4. V BF3 se ve spolupráci s bossem Solomonem 

chopí moci v Íránu vedlejší antagonista Al-Bashir. Vliv puče na místní obyvatelstvo není v BF3 přímo 

zobrazen, ale hráči se dozvědí, že USA v reakci na něj pošlou do Íránu 50 tisíc vojáků. Převrat tedy 

započne válku mezi blízkovýchodním státem a USA, podobně jako v MW1. V BF4 admirál Chang Wei, 

podporovaný při svém vojenském převratu Ruskem, naplánuje vraždu čínského politika Jin Jié kvůli 

jeho přátelskému vztahu k USA. Atentát se nezdaří, ale Wei z jeho uskutečnění obviní USA, zruší volby 

a vyhlásí stanné právo na čínském území. Americkým protagonistům se podaří zachránit Jin Jiého, tím 

ale rozpoutají válku mezi USA, Čínou a Ruskem.   

 Level Hometown v rebootu MW líčí začátek okupace Urzikstánu v roce 1999. Okupanty jsou 

jednotky bosse Barkova. Hráč se ocitá v roli osmileté Farah, zavalené sutinami po útoku Barkovových 

leteckých jednotek, která záhy zjišťuje, že se její matka stala obětí náletu. Farah se shledává s otcem  

a provází ho do rodinného domu, kde se ukrývá její bratr Hadir. Po cestě vidí vojáky Barkovovy armády, 

střílející do civilistů a vypouštějící jedovatý plyn z kamionů. Krátce po příchodu domů je otec zabit 

ruským vojákem s označením J-12. Ten také omráčí Hadira. Následuje boss-fight sekvence – Farah se 

schovává před mohutným vojákem a musí ho třikrát bodnout ostrými předměty. Společně s Hadirem 

J-12 zabijí a opouštějí domov. Cestou narazí na mrtvé děti a zvířata, otrávené jedovatým plynem. 

Z promluv ruských vojáků je zřejmé, že je jejich násilí (podobně jako u Severokorejců v Homefrontu) 

vedeno snahou potrestat členy odboje. Zároveň chtějí ukončit teroristickou hrozbu jednou provždy  

a eliminovat či zajmout všechny urzikstánské obyvatele. Aktér útoku, chystající se popravit civilisty, 

odůvodňuje své jednání takto: „Poskytujete útočiště teroristům a nesete tak vinu za jejich útoky proti 

našim jednotkám. Neuniknete trestu.“ Vojáci komentují i rozkazy nadřízených: zabíjet raněné, zajmout 

ženy a děti (či je zabít, budou-li odporovat), využívat děti jako lidské štíty proti odstřelovačské palbě. 

 

Násilí vůči civilistům v rámci teroristických útoků zbraněmi hromadného ničení 

 Dalším typem útoku antagonistů na civilisty jsou teroristické útoky zbraněmi hromadného 

ničení. V analyzovaných FPS hrách se většinou jedná o činy skupiny teroristů (BF3, MW3 a reboot MW), 

v menšině jednotlivých sebevražedných atentátníků (MoHW). Jde o bombové útoky, jejichž 

většinovým cílem či dějištěm jsou americká města (New York v BF3 či velkoměsta na východním 

pobřeží USA v MW1) a evropské metropole (Londýn, Madrid, Paříž).  

 V cutscéně před misí Hot Pursuit v MoHW je zachycen útok sebevražedného atentátníka Al-

Khalify. Na madridském nádraží čeká člen amerických Navy SEALs, protagonista Preacher, na manželku 

s dcerou. V jejich přijíždějícím vlaku zahlédne Al-Khalifu a rozběhne se k němu. Ten se ale stihne 

odpálit, zabít 35 civilistů a zranit Preachera, který zjistí, že jeho nejbližší vlak zmeškaly, a proto přežily. 

 V rebootu MW se jako hráč v roli seržanta Garricka snaží zabránit bombovým útokům na 

londýnském náměstí Piccadilly Circus. Zodpovídá za ně urzikstánská teroristická skupina Al-Qatala. 

Garrick sleduje podezřelou dodávku, avšak řidiči se podaří vozidlo odpálit. Při útoku zahyne několik 

civilistů, stojících na chodnících. Garrickova skupina se přesouvá na náměstí, kde členové Al-Qataly 

střílejí do civilistů, Garrick se také brání sebevražednými atentátníkům s výbušnými vestami. 
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 Bombový útok je i součástí poslední mise48 BF3, nazvané The Great Destroyer. Hráč v roli 

rotmistra Blackburna se snaží zabránit útoku v newyorském metru, eliminovat členy PLR a Solomona, 

vlastnícího atomovou bombu ruské výroby, kterou se chystá odpálit v New Yorku. Vagóny metra už 

jsou naplněné výbušninami a mrtvolami civilistů, postřílených z rozkazu Solomona, který rovněž 

prohlašuje, že Spojené státy jsou odporné místo, kde musí všichni a všechno shořet. Uskutečnit plán 

odpálení atomové bomby se mu ale nepodaří, protože ho hráč zabije a zachrání tím newyorské 

obyvatele, kteří zpovzdálí sledují boj obou aktérů. Podobný hrdinský čin se ale už dříve nezdařil 

ruskému protagonistovi Dimovi. Ten byl svědkem odpálení bomby v Paříži, kdy útoku podlehlo 80 tisíc 

lidí a mělo ho na svědomí opět PLR. V závěru MW1 se naopak protagonistům podaří zabránit útoku 

nukleárních raket na východní pobřeží USA. Za tímto plánem stojí Imran Zakhaev, považující USA za 

úhlavního nepřítele Ruska a zodpovědného za smrt jeho syna Viktora.  

 

Únos či zajetí aneb civilisté jako rukojmí antagonistů 

 Únos a zajetí jsou třetím typem antagonistického násilí vůči civilistům, úzce souvisejícím 

s předešlými typy. To dokládají například i scény z popsané mise Piccadily, kde teroristé zajmou  

a chystají se popravit civilisty v obchodech, přilehlých k náměstí. Pokud hráči civilisty zachrání, získávají 

achievement,49 podobně jako když v MW1 zachrání ruského seniora, kterého se ruští ultranacionalisté 

na okupovaném území chystají zabít, a získají achievement s názvem Muž lidu (MW1 Wiki – Man of the 

People, 2020).  

 Záchrana se vzhledem k povaze herních konfliktů – válek velmocí, jako jsou USA a Rusko –

netýká pouze čistě civilních cílů, ale rovněž politiků. Značná část narativu MW3 například zahrnuje 

snahy o záchranu amerického viceprezidenta nebo ruského prezidenta a jeho dcery. Všechny dotyčné 

osoby skončí v zajetí ultranacionalistů. První dva aktéři totiž měli v plánu vyjednat příměří mezi Ruskem 

a USA. V závěru MW3 jsou všichni zmínění rukojmí zachráněni protagonisty a mírová jednání mezi USA 

a Ruskem jsou dovedena do zdárného konce. Záchrana rukojmích také nezřídka tvoří hlavní náplň misí 

analyzovaných her. Po nepovedeném odstřelovačském útoku na Al-Khalifu v MoHW se antagonisté 

zabarikádují v budově hotelu spolu s několika rukojmími. Osvobozením rukojmích ale tato herní 

sekvence nekončí – protagonisté je musí na Filipínách, postižených záplavami, dovézt na člunech 

k helikoptéře, a přitom čelit přesile nepřátel. Zranění rukojmí mají vlastní ukazatel zdraví, který 

protagonistům odpočítává čas do jejich záchrany.  

  

 
48 Fakticky vzato se tato hratelná sekvence objeví již v první misi, tady je však nekompletní a slouží jako 
předznamenání závěrečné mise (pozn. autora).  
49 Odměna za hráčskou akci, v tomto případě za zabití nepřátel v obchodech u Piccadilly Circus (pozn. autora).  
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Analytická část první kategorie 

 

 Při analýze antagonistického násilí vůči civilistům využívám čtyř Pötzschových (2017) filtrů, 

vyřazujících z reprezentací herních konfliktů problematické aspekty reálných válek. Jedním z nich jsou, 

jak Pötzsch (2017) zmiňuje v rámci filtru násilí, právě civilní oběti. V následujících řádcích se proto budu 

mimo popsaných třech násilných scénářů věnovat i otázce, zda analyzované FPS hry vůbec civilisty 

zobrazují, a pokud ano, v jakých situacích se tak děje. Využívat přitom budu nejenom zmíněného filtru 

násilí, ale i zbylých třech filtrů. Rovněž zde zodpovím otázku, zda situace, které zobrazují násilí 

protagonistů vůči civilistům, narušují konkrétní filtry, či nikoliv. Mým hlavním cílem v této části je zjistit, 

jakým způsobem ovlivňuje zobrazování civilních obětí reprezentaci antagonistů v daných FPS titulech 

a jakým filtrům v tomto kontextu zmíněná reprezentace podléhá.  

 

3.1.1 Zobrazování civilních obětí v rámci herních konfliktů v analyzovaných titulech 

 

BF3 a MW1 – představa sterilizované války   

 Analytickou část uvedu dvěma příklady FPS titulů, které se vyznačují tím, že v jejich rámci 

nejsou civilisté téměř vyobrazeni, a to ani ve hratelných částech, ani v nehratelných cutscénách. Jedná 

se o BF3 a MW1.  

Pokud se hráč v BF3 setká s civilisty, nemůže jim ublížit, obecně ale ve většině misí 

z blízkovýchodního či evropského prostředí civilisté absentují. Höglund (2014) sice popisuje prostředí 

(přesněji řečeno mapy) v multiplayeru BF3, jeho závěry o absenci civilistů lze nicméně aplikovat i na 

singleplayer. Místa bez civilistů v singleplayeru BF3 přitom nezahrnují pouze Höglundem (2014) 

popisované teheránské bazary, mešity a pařížské ulice,50 ale také banky či obchodní centra. Z toho 

plyne, že ve hře jsou často jedinými lidmi, pohybujícími se v tomto prostředí, jednotky protagonistů  

a antagonistů (Höglund, 2014). Důvody nezahrnutí civilistů do singleplayeru osvětlil výkonný producent 

BF3, Patrick Bach. V rozhovoru pro Rock Paper Shotgun (RPS) zmiňuje, že chtěl osobně civilisty ze hry 

vyjmout – nechtěl být svědkem videí, ve kterých hráči zabíjejí civilisty, jelikož vina by dle něj byla 

v důsledku na straně vývojářů. Zároveň dodává, že ačkoliv toto rozhodnutí sterilizuje válečný konflikt, 

ten je ve hře stále zobrazen vyspěle – ti, co volají po možnosti střílet civilisty, požadují více krvavých  

a násilných scén, což je podle Bacha dětinské (Meer, 2011). Spoluzakladatel RPS Meer (2011) podotýká, 

že Bachův postoj může být signálem směrem k misi No Russian v MW2, které vyšlo dva roky před BF3. 

Zajímavé je i srovnání se současným dílem konkurenční série – v marketingové kampani rebootu MW 

bylo právě zabíjení civilistů hráči zdůrazňováno jako aspekt dospělosti (Forward, 2019). Stejný prvek 

válečného konfliktu je tak v argumentaci tvůrců těchto her vnímán zcela opačně. Tvůrci BF3 vědomě 

vytvořili sterilizovaný obraz války, ve kterém navíc násilí na civilistech vykonávají pouze antagonisté. 

BF3 proto obsahuje filtr násilí (Pötzsch, 2017).  

  

 
50 Höglund (2014) totiž komentuje dvě multiplayerové mapy v BF3, Bazaar v Teheránu a Seine Crossing v Paříži 
(pozn. autora).  
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Z hráčských setkání s civilisty v MW1 je patrné, že protagonisté vůči nim vedou ohleduplnou 

válku, která je navíc odměňována (viz achievement Man of the People), anebo přímo vyžadována 

pravidly hry. Většina misí v MW1 je nicméně bez civilistů a hra je obecně v zobrazování civilních obětí 

stejná jako BF3, sterilizuje válečný konflikt, a nenarušuje proto filtr násilí (Pötzsch, 2017).  

V dosud vydaných článcích o MW1 byla za selektivní vyobrazení válečného konfliktu 

kritizována zejména mise Death From Above, totiž sekvence, kdy se hráč vžije do role střelce 

amerického bojového letounu AC-130. „AC-130 sekvence“ byla v podstatě kritizována ze tří důvodů. 

Zaprvé – nelze v ní zasáhnout civilisty, ale civilní budovy zasáhnout lze, zásah je však nepoškodí ani 

nezabije jejich obyvatele – žádní v nich totiž nejsou. V této misi však hráči nemohou zasáhnout ani 

kostel (Andersen a Kurti, 2009). Antagonisté ale podobnou míru benevolence nevykazují a neváhají 

náboženské budovy ničit (MW1 Wiki – All Ghillied Up/Trivia, 2020). V Pötzschově (2017) pojetí tak  

AC-130 sekvence obsahuje filtr násilí i postav, šíří totiž představu sterilizované války, kterou navíc 

protagonisté vedou ohleduplněji než antagonisté. Zadruhé – tato sekvence rovněž šíří představu 

chirurgicky přesné války (Pötzsch, 2017). Protagonisté v této misi vedou precizní válku, která absentuje 

civilní ztráty (ztráty na obyvatelstvu, ale i škodu na budovách). Podobné útoky, rovněž vedené 

americkými jednotkami, se ale ze stejných úspěchů těšit nemohou – za všechny zmíním útok stejným 

typem letounu v roce 2015, při kterém zemřelo 42 lidí, většinou pacientů, v afghánské nemocnici 

Doktorů bez hranic (MSF, 2015). Mise Death From Above proto obsahuje filtr následků, jelikož 

nezobrazuje dopady válek na individuální ani společenské úrovni (Pötzsch, 2017). Třetí kritický bod, 

vztahující se k misi, je reprezentace antagonistů, respektive jejich dehumanizace, způsobená 

distancem od utrpení „tam na zemi“, kdy nepřátelské jednotky vypadají z letadla jako mravenci, 

eliminovaní mocnou zbraní (Peel, 2019).51 Tento prvek však neplatí výlučně pro videoherní 

reprezentaci, ale i pro reálné zkušenosti střelců letounu, z nichž tvůrci MW1 čerpali (Goldstein, 2008). 

Sekvence Death From Above se stala inspiračním zdrojem kritiky nejen pro hru Spec Ops: The Line (viz 

Ideologie ve válečných hrách), ale i pro tvůrce analyzovaného rebootu MW (Hodgson, 2019).  

 

Sterilizace násilí napříč analyzovanými tituly  

 Ve většině misí analyzovaných her se civilisté obecně nevyskytují. Časté jsou situace, kdy se 

o civilistech a jejich osudu mluví, v dané sekvenci však nejsou zobrazeni. V misi Safehouse v MW1 

například ruský loajalista tvrdí, že ultranacionalisté vraždí obyvatele blízké vesnice. Jakmile však do ní 

skupina hlavních hrdinů vkročí, civilisté ani jejich mrtvoly nejsou k nalezení (MW1 Wiki – 

Safehouse/Trivia, 2020). To platí i o většině misí na americkém území v MW2 – ačkoliv z vojenského 

rádia znějí zmínky o snaze evakuovat místní obyvatele (MW2 Wiki – Russo-American War Radio 

Transmissions, 2020), ti se v hratelných částech téměř nevyskytují.  

 Frekventovaný je také design, kdy civilisté postrádají fyzický model, hráč jim proto v podstatě 

nemůže ublížit. Jak jsem zmínil, tento designový prvek se vyskytuje v BF3, ale i v MoHW či MW3, tedy 

napříč analyzovanými FPS sériemi. Pokud například v misi Hot Pursuit v MoHW hráči v pozici řidiče 

vjedou na chodník, civilisté po něm jdoucí náhle zmizí. Silnice jsou nicméně plné civilních aut, kterým 

je nutné se vyhýbat. Civilisté jsou tak herním designem často prezentováni jako překážky, dokreslující 

 
51 Technologická převaha letounu je ve hře detailně demonstrována v úvodní cutscéně (viz Peel, 2019).   



53 
 

výzvy určitých misí.52 V obecné rovině všechny zmíněné prvky odkazují k filtrovanému  

a sterilizovanému násilí (Pötzsch, 2017), kdy jsou hráči prvky herního designu zbaveni možnosti 

civilistům ublížit.  

 Reboot MW byl oproti zbylým FPS titulům propagován jako hra, činící z civilistů součást válečné 

rovnice (Hornshaw, 2019). Abych zjistil, jestli tomu tak je, krátce se věnuji zobrazování civilistů v této 

hře. Některé mise rebootu MW rovněž neobsahují civilisty – jedná se například o Fog of War, Proxy 

War nebo Highway of Death. Ty prezentují tudíž válku čistě jako konflikt mezi znepřátelenými 

armádami a podléhají filtru násilí (Pötzsch, 2017). Ten je rovněž obsažen v misích jako Hometown či 

Embedded, avšak z jiného důvodu. Ačkoliv jsou tyto levely plné civilistů, jejich osud je plně v rukou 

antagonistů, kteří je v obou misích v průběhu okupace systematicky vraždí. Reboot MW se nevyhnul 

ani sterilizaci násilí. V misi Embassy jsou hráči svědky situace, kdy vedlejší antagonista Butcher zastřelí 

dítě – vraždu však zahalí pára vycházející z podlahy (viz Obrázek 4). Ze hry byla odstraněna i promluva 

ruského vojáka J-12, pravděpodobně určená Farah, kterou měl voják zajmout a prohlásit, že jeho velící 

důstojník „má rád ty mladší“ (Meyers, 2019). J-12 tak Farah vyhrožoval možností pedofilního 

sexuálního útoku. Jeho slova měla být spojena s konkrétní scénou, rovněž ze hry vyňatou (Meyers, 

2019). Vývojáři se tedy nevyhnuli filtru násilí – rozhodli se ze hry vyjmout zdokumentované hrůzy 

reálné války (Pötzsch, 2017). 

 

 

 

 

  

 

 

 V rámci marketingové kampaně rebootu MW bylo nicméně zdůrazňováno, že zejména dvě 

mise, Clean House a The Wolf’s Den, jsou v zobrazování civilních obětí revoluční, jelikož v nich má osud 

civilistů v rukou sám hráč (Forward, 2019). V obou misích jsou ale nepovolenými obětmi střelby děti. 

Pokud se na ně hráči rozhodnou vystřelit, hra je vrátí k poslednímu uložení se vzkazy: „Děti nejsou 

vojenské cíle,“ či „Pouze jedinci, kteří dovršili věku ke vstupu do armády, jsou pokládáni za nepřátele.“ 

I tyto dvě mise tak obsahují filtrované a sterilizované násilí a zároveň i filtr postav, kdy se protagonisté 

nemohou dopouštět stejných nemorálních aktů jako antagonisté (viz Butcher v misi Embassy). Tento 

fakt narušuje marketingové sliby, podle kterých ani jedna z bojujících frakcí neměla být čistě dobrá, či 

zlá (viz Palumbo, 2019). Jak Onder (2019) poznamenává, reboot MW proto obsahuje ludonarativní 

disonanci – striktní pravidla herního systému nejsou v souladu s propagovaným drsnějším a v šedé 

morální zóně se pohybujícím narativním zážitkem.  

 
52 V MW2 například v brazilských favelách musíte rozlišovat civilní a nepřátelské cíle, což podporuje náročnost 
dané mise v nepřehledném prostředí (pozn. autora). 

Obrázek 4: Sterilizovaný akt dětské vraždy v rebootu MW. Zdroj: AFGuidesHD, 2019. 
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MW1 a MW3 – hybridní sekvence a zobrazování smrti civilistů 

Jediná „mise“ MW1, kde jsou ve zvýšené míře přítomni civilisté, je výše popsaná The Coup. 

Zároveň se jedná o příklad scénáře sekvencí, omezujících možnosti hráčské interakce – mohou se 

pouze rozhlížet či chodit ve vymezeném koridoru. Tento scénář nalezneme také ve zmíněné misi Davis 

Family Vacation v MW3.53 Cayatte (2017) nazývá tyto situace hybridní sekvence a spojuje s nimi ludické 

rámcování – šíření specifického typu rámcování konfliktu skrze hratelnost a její design. Jelikož jsem 

výše zmínil, že tyto situace mohou být vztaženy k reprezentaci antagonistů, zaměřím se na prvky, které 

v rámci hybridních sekvencí Cayatte (2017) identifikuje.  

The Coup i Davis Family Vacation vytrhávají hráče z rutiny FPS her, tedy střílení. Zbavují je tak 

základního prvku interakce a nutí je zaměřit pozornost na danou vizuální scénu. Již tento fakt 

naznačuje, že se v těchto hybridních sekvencích odehraje emocionálně působivý či narativně důležitý 

akt – v obou sekvencích smrt civilistů. V Davis Family Vacation je hráč nucen soustředit kamerový záběr 

na rodinu a zároveň se pohybovat dopředu. Pokud tak ale činí, zemře spolu s rodinou při výbuchu 

dodávky s jedovatým plynem. Smrt Davisových je v podstatě nevyhnutelná. To stejné platí o misi The 

Coup, kde jsou hráčovy možnosti ještě omezenější – může se pouze rozhlížet. Jak stojí v průvodci 

misemi MW1 o The Coup: „V této sekvenci se můžeš dívat kolem sebe, ale nemůžeš učinit nic 

k odvrácení jejího strašného vyústění“ (Denick a Hunsinger, 2007, s. 165). Obě hybridní sekvence tak 

limitací hráčovy interakce podsouvají hráčům ideologicky zatížený vizuální i textový obsah (Cayatte, 

2017). Součástí The Coup je, jak jsem popsal výše, Al-Asadův protizápadní proslov, kdy antagonista na 

pozadí veřejných poprav Al-Fulaniho podporovatelů hovoří o „spravedlivém boji proti zahraničnímu 

útlaku“. Davis Family Vacation k hráčům promlouvá především vizuálně – sekvence se odehrává až 

v stereotypně zobrazené londýnské ulici s černými taxíky, červenými telefonními budkami, či dokonce 

s fotbalovým míčem (Payne, 2016). Davisova manželka i dcera předesílají, že se chystají na Big Ben, 

který je v záběru (viz Obrázek 5). Scénu lze vzhledem k přítomnosti znaků, které si spojujeme s britskou 

kulturou, vnímat jako útok na celou Velkou Británii. Smrt Davisových i Al-Fulaniho lze chápat jako nutné 

oběti ve válce proti terorismu. Důsledkem smrti Al-Fulaniho je výsadek amerických jednotek, jejichž 

hlavním cílem je dopadnout Al-Asada a svrhnout jeho režim. Andersen a Kurti (2009) z toho vyvozují, 

že konflikt USA s Al-Asadem je řízen Bushovou doktrínou preventivní války, zahraničně-politickým 

principem, umožňujícím Spojeným státům konat vojenské akce ke svržení režimů, které vnímají jako 

hrozbu. Co se týče Davisových, jejich smrt je líčena jako oběť začínající invaze Makarovových jednotek 

do evropských států, které se po smrti Davisových dočkají pomoci Američanů. Prvky individuálního 

utrpení jsou tak v těchto hybridních sekvencích využívány k rozpoutání ospravedlněného válečného 

násilí protagonistů (Payne, 2016). Řečeno spolu s Pötzschem (2017), je v těchto sekvencích potenciální 

narušení filtru následků podkopáváno generickým filtrem konfliktu. 

 

 
53 Za hybridní sekvenci lze považovat i popisovaný úvod Homefrontu. Prezentované charakteristiky tedy platí i na 
něj. Konkrétně jde o emocionální působivost a ideologickou zatíženost scény – hráč při omezené interaktivitě 
může pouze přihlížet násilí, konanému severokorejskou armádou (pozn. autora).  
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Shrnutí sekce 3.1.1 

Tuto podkategorii jsem rozdělil na tři části. V první jsem se věnoval sterilizaci násilí, nejprve ve 

formě absence civilistů v BF3 a MW1. Zdůraznil jsem, jak dané tituly šíří filtr násilí a následků, v MW1 

mimo jiné na příkladu sekvence s bojovým letounem, která obsahuje selektivní představu sterilizované 

a chirurgicky přesné války bez civilních škod, ačkoliv podobné reálné útoky (viz MSF, 2015) představují 

pravý opak. Dále jsem se věnoval příkladům herního designu, zakazujícímu protagonistickou střelbu na 

civilisty, který je přítomný napříč analyzovanými sériemi a který prohlubuje filtr postav i násilí. Zároveň 

jsem zmínil prvky v rebootu MW, narušující marketingové sliby, a naopak podporující filtr násilí, kdy se 

vývojáři rozhodli například nezobrazit násilí na dětech, které jsou navíc v misích konstruovány jako 

„nepovolené cíle“ hráčovy střelby. Reboot MW v důsledku podléhá filtru násilí a postav – antagonisté 

se totiž naopak vyznačují tím, že děti vraždí. V rámci analýzy hybridních sekvencí trilogie MW jsem 

ukázal, že tyto tituly šíří emocionálně a ideologicky zatíženou reprezentaci nutné civilní oběti, kterou 

je třeba pomstít. Potenciální narušení filtru následků je proto využíváno pro selektivní cíle filtru 

konfliktu.  

 

3.1.2 Okupace 

 

Homefront a reboot MW – dehumanizace antagonistů prostřednictvím násilí na civilistech 

 Popisované scény z úvodu Homefrontu vzhledem k povaze činů antagonistů pomáhají hráči 

identifikovat se s cíli odboje, snažícího se zvrátit severokorejskou okupaci. Hned začátek hry tedy šíří 

jasné sdělení – nepřátelskou sílu je třeba eliminovat, a tak vrátit okupovanou zemi do ideální, původní 

podoby (Hughes, 2012). I když jsou ve hře obyvatelé, kteří vzhledem k úpadku americké ekonomiky 

s okupanty spolupracují, severokorejští vojáci jsou zobrazováni výlučně při násilných aktech vůči 

civilistům. Nabízí se tak poupravení hlasatelova citátu – dehumanizováni nejsou místní obyvatelé, ale 

Obrázek 5: Stereotypně vyobrazená londýnská ulice v hybridní sekvenci v MW3.  

Zdroj: MW3 Wiki – Davis Family Vacation, 2020. 
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severokorejští nepřátelé. Ve hře neexistuje „zlo samo pro sebe“,54 racionální antagonistické motivy, se 

kterými se nemusíme identifikovat, ale které lze alespoň pochopit (McDaniel, 2003). Naopak zde 

existují spíše antagonisté, kteří postrádají individualitu a jsou součástí jednolité hordy (Hughes, 

2012).55 Absence vykreslenějšího bosse, který by odkrýval zmíněné motivy, rovněž přispívá  

k dehumanizaci antagonistů. Jeong, velící důstojník severokorejských jednotek, se ve hře objeví jen 

dvakrát – při zatýkání hratelného charakteru a v sekvenci s masovým hrobem. Z uvedených skutečností 

je patrné, že Homefront obsahuje kombinaci filtrů násilí, postav a konfliktu. Dle mého názoru je 

v Homefrontu druhý zmíněný filtr nejsilnější z analyzovaných titulů. Jeden z vývojářů v post-mortem 

článku56 zmínil: „I když se zobrazení Severokorejců jako čirého zla hodilo ke scénám hromadných poprav 

a otevřených masových hrobů, zároveň z nich učinilo ploché postavy, jejichž motivy byly naprosto 

nezajímavé […] Nikdy jsme nedostali příležitost humanizovat Severokorejce, a hře to svým způsobem 

uškodilo“ (Zacny, 2012). 

  Příběh okupace líčí i reboot MW v misi Hometown. V jejím rámci existují prvky, které byly 

kritizovány před vydáním hry (viz Hall 2019 či Kent, 2019). Jedná se o popsaný souboj s bossem J-12 

i o design dotyčného bosse. Joel Emslie, zodpovědný za design J-12, kritikům vzkázal: „Snažil jsem se 

vytvořit něco zapamatovatelného. A přemýšlel jsem, že ty děti by byly, obrazně řečeno, pronásledovány 

monstrem v bludišti, a myslel jsem přitom na Minotaura. Je to směšné – ale je téměř robotický“ (Hall, 

2019). Jak je z citované pasáže patrné, Emslie postavu J-12 dehumanizoval. Zmiňuje, že pro 

reprezentaci J-12 mu byl inspirací Minotaurus (monstrum s lidským tělem a býčí hlavou) a finální 

výsledek popisuje jako „robotický“. Jelikož Emslie popisuje J-12 jako zvíře a robota zároveň, nepřímo 

odkazuje na Haslamem (2006) definované typy dehumanizace – animalistickou a mechanistickou. 

Haslam (2006) rovněž definoval specifické vlastnosti, pojící se s těmito typy. V následujících řádcích se 

proto pokusím zjistit, jaké vlastnosti se pojí s reprezentací J-12.  

 J-12 jako kódové označení je odindividualizované – činí z bosse součást masy ruských vojáků, 

kteří zaútočili na Urzikstán. Písmeno J konkrétně označuje jednu z útočných skupin. J-12 poslouchá 

rozkazy skupiny bez emocí a pochybností. Dostal přitom rozkazem násilně se vypořádat se dvěma 

dětmi – zabít Farah a poté odvléct Hadira, aby ho jednotka mohla využít jako lidský štít proti 

odstřelovačské palbě. Jakmile ho Farah poprvé bodne, J-12 ji zasype vulgarismy a invektivami jako 

„kryso“ nebo „malá teroristko“. J-12 tak Farah dehumanizuje – nazývá ji krysou, které je potřeba se 

zbavit, jelikož ohrožuje řád, který zde chce ruská armáda nastolit. Mezi sebou a Farah jako obětí hloubí 

morální propast, ospravedlňující ho k vykonání aktu masového násilí (viz Haslam, 2006), kterým 

okupace reprezentovaná v této misi bezesporu je. Jelikož J-12 postrádá individuální autonomii 

(poslouchá na slovo rozkazy druhých), jeho chování a motivy jsou povrchní, je v podstatě řízeno pouze 

imperativem okupace, snahou vymýtit obyvatele Urzikstánu. 

 U J-12 jsem našel více prvků mechanistické dehumanizace. Zmínil jsem deindividuaci, konstrukci 

J-12 jako součásti masy bezejmenných vojáků s jedním kolektivním cílem, okupací. J-12 je v násilném 

kontextu chápán jako jeden z prostředků k dosažení krutých cílů – dalším znakem jeho reprezentace 

v kontextu mechanistické dehumanizace je chladnokrevnost. Jelikož je chování J-12 řízeno pouze 

násilím, kterému se navíc plně podřizuje, postrádá jeho chování hloubku a jeho reprezentace je 

 
54 V originále evil-for-itself (pozn. autora).  
55 Vizuálnímu vyobrazení severokorejských jednotek se věnuji v kategorii o vzhledu (pozn. autora).  
56 V herním kontextu se tak označují články, které vysvětlují pozadí vývoje určité hry, zpravidla v delším časovém 
odstupu po jejím vydání (pozn. autora).  
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povrchní. U J-12 lze prostřednictvím jeho monologů vysledovat i prvky animalistické dehumanizace. 

S ohledem na dehumanizační invektivy směrem k Farah je jeho chování zbaveno morálních zábran  

a ospravedlňuje jeho násilí (Haslam, 2006). Počínání J-12, ale i dalších vojáků v misi, je líčeno jako 

brutální, až barbarské – Barkovovi vojáci se například nezdráhají dopustit několika válečných zločinů, 

například použití zakázaných jedovatých látek, zabíjení dětí či využívání civilistů jako lidských štítů 

(Rothe, 2019). 

 Prvky jako povrchnost, deindividuace či absence autonomie jsou typické i pro reprezentaci 

generických nepřátel analyzovaných FPS her (viz Švelch, 2019). I když je J-12 bossem vzhledem 

k odlišnému vzhledu a roli v narativu (Glas, 2015), bossové ostatních analyzovaných titulů se od něj liší 

hlubšími ideologickými motivy57 a vlastní autonomií. To, že v misi Hometown není mezi J-12  

a generickými nepřáteli rozdíl, neznamená, že J-12 je generický nepřítel.58 Odkazuje spíše k tomu, že 

tato část rebootu MW je plná dehumanizovaných nepřátel. Mise prezentuje konflikt černobíle, 

a narušuje tak slibovanou morální šeď velice silným filtrem postav (Pötzsch, 2017).  

 Mise Hometown však hráčům poměrně přesvědčivě představuje hrůzy okupace z perspektivy 

Farah, která při útoku přijde o rodiče a musí s bratrem uniknout z plynem zamořeného Urzikstánu. 

V závěru cesty dorazí k únikovému vozidlu, střeženému dvěma ruskými vojáky, a Farah je nucena je 

zabít. Pokud hráči váhají, Farah vlastně směrem k nim zašeptá: „Ta zbraň… vezmi tu zbraň.“ I když se 

lze pozastavit nad přiměřeností podobných slov z úst dítěte (viz Kent, 2019) či nad vhodností celé 

situace vůbec, osobně považuji scénu za silnou a pro sérii MW dříve nevídanou. Farah je viditelně 

traumatizovaná, při míření se jí klepou ruce, těžce oddychuje. Mise tak narušuje filtr následků, i když 

za pomoci zvýrazněných prvků filtru násilí i postav – dehumanizací antagonistů, vraždících vše živé. 

 

Shrnutí sekce 3.1.2 

 V podkategorii jsem se věnoval dehumanizaci antagonistů na příkladu okupací v Homefrontu 

a rebootu MW. V obou hrách je v podstatě dosaženo dehumanizace deindividuací. Antagonisty her lze 

proto v kontextu konkrétních misí identifikovat jako postavy bez individuální autonomie s jedním 

povrchním motivem, kterým je násilí na okupovaném civilním obyvatelstvu. Zároveň se v obou 

případech jedná o dehumanizaci vědomou, přiznanou vývojáři hry (viz Zacny, 2012 a Hall, 2019). Oba 

tituly obsahují kombinaci filtru postav a násilí – selektivně vyobrazují antagonistické činy, které 

absentují hlubší motivy a jsou spojeny pouze s násilnými scénáři. Vzhledem k jejich dehumanizaci  

a brutalitě je tak protagonistické odvetné násilí jedinou možnou odpovědí na jejich chování – 

protagonisté sami mohou nicméně být oním násilím silně ovlivněni, jak dokládá traumatizace Farah 

v rebootu MW, která narušuje filtr následků.  

  

 
57 Těm se věnuji ve třetí analytické kategorii (pozn. autora) 
58 Jak jsem nastínil, J-12 není například vzhledem ke svému zevnějšku a roli zastupitelný a nahraditelný 
(v angličtině fungibility) jako generičtí nepřátelé (viz Švelch, 2019).  
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3.1.3 Terorismus hratelných protagonistů 

 

MW2 a No Russian mise – narušení filtru násilí a filtru postav? 

 O MW2 ve spojitosti s násilím na civilistech zřejmě nelze psát bez zmínky o No Russian – misi, 

dodnes vzbuzuje bouřlivé reakce. Kontroverze této herní sekvence jsem již odkryl (viz popis MW2), 

vracím se k ní však z analytických důvodů. Zkoumám, zdali mise narušuje Pötzschovy (2017) filtry násilí 

a postav. Zajímá mě tak, jakým způsobem je konstruováno protagonistovo násilí na civilistech (filtr 

násilí), jestli je nějakým způsobem ospravedlněno a zda se liší od konstrukce násilností antagonistické 

frakce (filtr postav). Obecně chci zjistit, zdali mise No Russian přispívá k méně selektivnímu  

a realističtějšímu vyobrazení války v MW2.  

 Při prvním pohledu se nabízí jednoznačná odpověď: mise narušuje filtr násilí, jelikož hráč je 

účastníkem aktu terorismu a zabíjí nevinné civilisty. To je nicméně pouze povrchní, nepřesné zjištění. 

V misi No Russian totiž absentují prvky, které by v ní být mohly a které odkazují k selektivitě 

vyobrazeného násilí. V misi například nejsou dětské oběti. „Rozhodl jsem se nedávat na to letiště děti. 

Nechtěl jsem zobrazovat rodiny, které se k sobě strachy tisknou, anebo jedince, kteří vykřikují jména 

svých manželů, manželek či dětí. Mohl jsem to pojmout mnohem temněji, ale nechtěl jsem jen 

prvoplánově šokovat,“ řekl Alavi, již zmíněný hlavní designér levelu (Evans-Thirlwell, 2016). I když jeho 

rozhodnutí chápu, posuzováno dnešní optikou se mi jeví jako nedomyšlené – mise byla přesto za 

prvoplánovou snahu šokovat kritizována (viz Burns, 2012). Naopak kvituji Alaviho snahu ukázat 

teroristický útok z perspektivy útočníka, nikoliv oběti, což v analyzovaných titulech není časté. 

Narušuje však mise díky tomu filtr násilí? Nutno dodat, že hráč na civilisty nemusí vystřelit, což ale 

skupina antagonistů nevnímá jako známku jeho odporu a nijak ho za to netrestá. Antagonisté naopak 

střílejí na civilisty vždy. To však nepřekvapuje, jelikož cílem Alaviho bylo „přimět hráče, aby si vytvořili 

vztah ke zločinci Makarovovi“ (Burns, 2012).   

V cutscéně před misí americký generál Shepherd deklaruje, že Makarov nemá žádné zábrany, 

co se násilí týče – nevyhýbá se mučení, obchodu s lidmi či genocidám. Shepherd také Allenovi, hratelné 

postavě a agentovi CIA na tajné misi, vzkazuje: „Při spolupráci s Makarovem se budeš muset vzdát kusu 

své osobnosti, to je ale zanedbatelná oběť ve srovnání s tím, co všechno můžeš zachránit.“ Payne (2016) 

tak upozorňuje, že Allenovy činy jsou ospravedlněné již před začátkem mise. Allen musí zradit své 

morální zásady a stát se součástí teroristického útoku, aby mohl dopadnout Makarova. Vykonává tedy 

válečný zločin pod záštitou národní bezpečnosti (Payne, 2016).  

 V popisku mise je uvedeno, že hráč si má získat Makarovovu důvěru. Makarov ale Allena na 

konci mise zastřelí, čímž rozpoutá třetí světovou válku mezi USA a Ruskem. Antagonisté nemluví při 

útoku rusky, ale anglicky a na místě činu zanechají mrtvolu Američana Allena, aby byl útok spojován 

s americkými jednotkami a stal se záminkou k rozpoutání války. Právě Allen tak slouží jako hlavní 

prostředek ke splnění dalšího cíle, který si Alavi při designu vytyčil: podsunout hráčům důvody ruského 

útoku na USA (viz Burns, 2012). Postava Allena je ale díky tomuto designu poměrně plochá – Allen je 

od počátku mise odsouzen k smrti a je jedno, jak se v jejím průběhu chová. Původní koncepce jeho 

postavy ale mohla být jiná – fanoušci MW2 si všimli, že ve složkách hry jsou audio nahrávky se slovy 

Makarova: „Dosud jsi mi sloužil dobře, ale nezavdávej mi příčinu k pochybnostem“ či „Začni střílet! To 

je rozkaz!“ (viz MW2 Wiki – No Russian/Trivia, 2020). Je tak zřejmé, že se Makarov původně k hráčům 

více vztahoval, v podstatě je nutil ke střelbě na civilisty. Tyto věty ale ve finální verzi hry nezazní. Hráč 
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proto není nucen se útoku zúčastnit a může zodpovědnost za něj plně přesunout na antagonisty. Ve 

výsledku tak kvůli plochosti Allenova charakteru (slabému vykreslení postavy, jejímž osudem je zemřít 

rukou antagonisty), ospravedlnění jeho násilí vyššími cíli (viz Shepherdova slova výše) či možnostem se 

z násilí na civilistech morálně vyvázat (násilí v misi přeskočit či se ho neúčastnit) mise No Russian 

nenarušuje filtr postav (Pötzsch, 2017).  

Co se týče filtru násilí, designér se rozhodl násilné akty sterilizovat (viz nezahrnutí dětí či 

sezdaných párů do mise) a konstruovat skrze násilí na civilistech charakter bosse (Burns, 2012). Mise 

proto dle mého soudu narušuje filtr násilí jen na již zmíněné povrchní úrovni – hráč, pokud se tak 

rozhodne, může skutečně střílet na civilisty. Se zajímavým pohledem přichází Cayatte (2017), který No 

Russian považuje za hybridní sekvenci. Pokud se totiž hráč rozhodne v misi nijak s okolím 

neinteragovat, v podstatě jí až do závěru pouze prochází, podobně jako v Davis Family Vacation.59 

Pokud vezmu v úvahu možnosti hráčovy volby a spojím je s prvky filtru postav, pak se spíše přikláním 

k tvrzení, že mise No Russian filtr násilí nenarušuje.  

 

MoHW a mise Through the Eyes of Evil – narušení filtru postav?  

 Mise Through the Eyes of Evil je podobná No Russian, jelikož se hráč vtěluje do postavy, 

spolupracující s teroristy. A stejně jako Allen není teroristou, ale tajným agentem s označením Argyrus. 

Zde však podobnosti s již analyzovanou misí končí – Argyrus se neúčastní teroristického útoku, ale 

výcviku na základně teroristů v Jemenu. Protagonista Dusty v cutscéně před misí tvrdí, že o svém 

tajném agentovi dlouho nedostal zprávy, a z toho usuzuje, že je mrtvý, či přešel na stranu teroristů. 

Následující mise a její název Očima zla napovídá, že pravdivá je druhá varianta. Argyrus poslouchá 

proslov hlavního bosse MoHW Cleria o nutnosti trénovat střelbu k provedení násilného džihádu 

v domovině bezvěrců. Po setkání s Clericem hráč trénuje střelbu. Je zvláštní, že ačkoliv je Argyrus 

konstruován jako terorista, střelnice představuje scénář záchrany rukojmích, protože za zásah civilních 

cílů je hráč potrestán časovou penalizaci. Použitím tréninkového scénáře, který se navíc neliší od misí, 

ve kterých hráči hrají za protiteroristické jednotky,60 tak level podkopává vlastní snahu přiblížit hráčům 

zkušenosti teroristy (Schulzke, 2013a). Motivy Argyra zůstávají skryté, čemuž přispívá i jeho němota. 

Ačkoliv hráč za dokončení mise získá achievement s názvem Poznej nepřítele, sdělení sekvence  

o terorismu jsou prázdná a nejasná (Schulzke, 2013a). Argyrus je ještě plošší postavou než Allen, objeví 

se pouze v této misi a později o něm nepadne zmínka. Hratelný charakter s přezdívkou Argyrus zcela 

jistě nenarušuje filtr postav, právě naopak – vzhledem ke své indiferentnosti se podobá reprezentaci 

generických nepřátel (Pötzsch, 2017).  

  

 
59 Nutno podotknout, že hráči nemusí vystřelit ani na policejní jednotky v druhé části mise, Makarovova skupina 
je totiž místo nich eliminuje sama. Hráči tak skutečně mohou misí projít bez jediného výstřelu (pozn. autora).  
60 Sekvence je velmi podobná tréninkovým misím v MW1 či MW2, ve kterých hráči střílejí na lepenkové siluety 
nepřátel, a přitom musí rozlišovat civilní cíle, na které by střílet neměli (pozn. autora).  
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Shrnutí sekce 3.1.3 

 V analýze misí No Russian a Through the Eyes of Evil se shoduji se Schulzkem (2013a), který se 

jim rovněž věnoval v jednom textu. Schulzke (2013a) své poznatky shrnuje do dvou závěrů. Zaprvé – 

ačkoliv obě sekvence šíří představu, že prezentují terorismus z perspektivy teroristy, ani v jednom 

z případů to není pravda, protože prezentují spíše perspektivy nevyhraněných protagonistů, jejichž 

pravé motivy jsou skryté. V tomto ohledu obě mise nenarušují filtr postav, právě naopak – 

reprezentace protagonistů v nich má blízko k indiferentnosti generických nepřátel. Zadruhé – obě mise 

konstruují terorismus jako výlučně násilný akt a nezabývají se jeho příčinami. Podléhají tak filtru 

konfliktu, představě, že jedinou správnou odpovědí na terorismus je pouze další násilí (Pötzsch, 2017), 

nikoliv snaha se s ním vypořádat pochopením a oslabením jeho politických či ideologických příčin 

(Schulzke, 2013a). Mise No Russian vzhledem ke sterilizaci násilí, možnostem se z něj vyvázat 

přenesením zodpovědnosti na antagonisty a konstruováním protagonisty jako sebezapírající se oběti, 

nenarušuje filtr násilí.  

 

3.1.4 Terorismus antagonistů 

 

Teroristický čin aneb útok zbraní hromadného ničení (výbušninou či atomovou bombou) 

Terorismus antagonistů, v mé definici zjednodušený na útok zbraní hromadného ničení, je 

obsahem BF3, MoHW, MW1 a rebootu MW. První typ, bombový útok sebevražedných atentátníků, je 

součástí MoHW a rebootu MW. Druhým typem je útok atomovou bombou, který je součástí narativu 

BF3 a MW1. V následujících řádcích oba typy zanalyzuji s použitím Pötzschových (2017) filtrů. 

 Opět musím zdůraznit, že má definice teroristických aktů je zjednodušením, a to zejména 

vezmeme-li v úvahu činy antagonisty MW2 a MW3 Makarova. Neúplný výčet jeho teroristických činů 

zahrnuje bombové útoky v londýnském metru a na afrických ambasádách, spolupráci na odpálení 

atomové bomby na Blízkém východě či napadání výletních lodí a mučení cestujících kvůli výkupnému 

(CoD Wiki – Vladimir Makarov, 2020). Vzhledem k variabilitě násilných činů a lokací Makarov, řečeno 

se Schulzkem (2013b), reprezentuje globální terorismus sám. Většina zmíněných útoků je předávána 

vloženým narativem – novinovými články, které je popisují a přibližují motivy Makarovova jednání. 

Místo abych se soustředil na násilné akty jednoho antagonisty, rozhodl jsem se soustředit na 

teroristické činy, které jsou přímo zobrazené ve více hrách. Makarovovým činům se věnuji ve třetí 

kategorii – pokusím se zjistit, jakou ideologií je zaštiťuje (viz podkategorie 3.3.1). 

 

První typ terorismu – útoky sebevražedných atentátníků v MoHW a rebootu MW 

 MoHW bylo propagováno jako hra, jež je spojena s konkrétní hrozbou, kterou představují 

reálné teroristické buňky – například Abú Sajjáf ve Filipínách nebo Aš-Šabáb v Somálsku. Cílem tvůrců 

bylo šířit povědomí o teroristických organizacích v misích, které jsou částečně inspirovány realitou 
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(TheRpgGamer, 2012). MoHW na rozdíl od zbytku analyzovaných her prezentuje víceméně61 jednotný, 

na jeden typ antagonismu zaměřený konflikt – na válku proti islámskému terorismu (Trattner, 2017).  

 Trattner (2017) se soustřeďuje na reprezentaci islámu v MoHW především skrze nehratelné 

antagonistické charaktery, spojené s terorismem. Jak jsem zmínil, v misi „Očima zla“ je terorismus 

prostřednictvím Hassanových slov propojen s islámem a džihádem. Hassan alias Cleric hovoří  

o nutnosti rozšířit džihád do domoviny bezvěrců, tedy na Západ. V průběhu hry se ukáže, že teroristická 

síť, v jejímž čele Cleric stojí, vlastní nebezpečné výbušniny. MoHW tak šíří zideologizovanou  

a zpolitizovanou představu islámu jako protizápadního terorismu (Trattner, 2017). Postavy Al-Khalify  

a Clerica odpovídají stereotypním představám o muslimech. Al-Khalifa je líčen jako bombový atentátník 

a Cleric odpovídá stereotypu bohatého Araba, obchodujícího se zbraněmi (Trattner, 2017). Cleric je  

v závěru hry dopaden s výbušnou vestou na těle – reprezentace vůdce teroristické organizace je tak 

redukována na sebevražedného atentátníka (Bales, 2018). Hassan i Al-Khalifa jsou postavy bossů, kteří 

jsou v MoHW ve větší míře spojeni právě s islámem, respektive s jeho zideologizovanou podobou – 

například Al-Khalifa je líčen jako mučedník, který sebevražedným útokem rozšířil islámské náboženství 

na západní půdu. Islám je prezentován jako náboženství, neslučitelné se západními hodnotami a jako 

indikátor jinakosti antagonistů (Trattner, 2017). Al-Khalifův útok navíc mohl ohrozit Preacherovu 

rodinu, sloužící k jeho humanizaci. Podobná „emoční přístupnost“ nicméně neplatí pro antagonistické 

postavy, bossy i generické nepřátele, se kterými hráč interaguje výhradně v násilných scénářích 

(Trattner, 2017). Autorka tedy ukazuje, že MoHW obsahuje filtr postav i konfliktu (Pötzsch, 2017).  

 Mise Piccadilly v rebootu MW byla kvůli kontroverznímu obsahu přirovnávána k misi No 

Russian (Knoop, 2020), od níž se ale liší – Piccadilly je například na rozdíl od fiktivního moskevského 

letiště reálné místo. Tento prvek dle mého soudu ovlivňuje podobu herního konfliktu, a tudíž  

i reprezentaci antagonistické frakce.  

 West (2019) kritizuje vývojáře, kteří se dle něj pokrytecky rozhodli u západních lokací čerpat 

z jejich reálných předobrazů, zatímco zobrazení blízkovýchodních míst podřídili fikci. Zasazením do 

Londýna roku 201962 se hra dotýká senzitivního tématu teroristických útoků ve městě, ve kterém 

v minulosti opravdu opakovaně proběhly. Ačkoliv Taylor Kurosaki, tvůrce narativu hry, zdůrazňoval, že 

Londýn slouží pouze jako symbol globálnosti konfliktu, symbolická hodnota místa slouží spíše jako 

katalyzátor odezvy protagonistické frakce na Blízkém východě (West, 2019). Hned po misi se totiž hráč 

přesouvá do Urzikstánu, kde čelí teroristům ze stejné organizace jako v Londýně. Mise vzhledem ke své 

krátkosti neposkytuje prostor k reflexi útoku – hráči misi popisovali spíše jako chaotickou či šokující 

(r/modernwarfare, 2019). Dané reflexi nepomáhají ani nejasné motivy teroristů z Al-Qataly, pro něž na 

rozdíl od MoHW není charakteristická zideologizovaná podoba islámu. Člen dané organizace pouze 

v pozdějším dialogu popisuje útok jako nezdařilý, jelikož mu nepadlo za oběť více civilistů. Mise 

Piccadilly je prvním setkáním hráčů s Al-Qatalou, s organizací, o jejíž ideologii ani vůdcích v počátcích 

hry nic nevědí. Antagonisté jsou tak charakterizováni pouze hrozbou, kterou představují pro Západ, 

podobně jako v MoHW (Trattner, 2017). Mise také vzhledem k plochosti členů Al-Qataly, kteří chtěli 

pouze rozproudit násilí (viz slova člena organizace) obsahuje generický filtr postav (Pötzsch, 2017).  

  

 
61 Víceméně, jelikož i zde se najdou „odbočky“, například v podobě bosenského dodavatele výbušnin Bosice. 
Bomby od něj putovaly k bossovi Clericovi (pozn. autora).  
62 Mise Piccadilly se konkrétně odehrává 25. října 2019, v den, kdy reboot MW vyšel (pozn. autora).  
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Druhý typ terorismu – útok atomovou bombou v BF3 a MW1  

  Van Veeren (2009) při analýze amerického televizní seriálu 24 hodin definuje zjednodušený 

konstrukt teroristy jako oportunisty, který využije všechny dostupné prostředky ke konání násilností  

a k nejvyšší možné zkáze. Schulzke (2013b) mu v analýze trilogie MW přitakává a dodává, že právě tato 

herní série Van Veerenovy (2009) závěry reprezentuje zesíleně. Zesílené prvky terorismu lze nicméně 

najít i ve hře z konkurenční série, v BF3. Konkrétně MW1 a BF3 obsahují antagonisty, kteří o nejvyšší 

možnou zkázu usilují – vlastní totiž atomové bomby, které v průběhu narativu použijí. To je také důvod, 

proč Schulzke (2013b) píše o zesílené podobě terorismu ve videohrách – zatímco filmoví a televizní 

hrdinové teroristickou hrozbu odvrátí, v analyzovaných FPS titulech jsou hrůzy terorismu dovedeny do 

konce výbuchem atomové bomby. Vystupňovaná teroristická hrozba (Schulzke, 2013b) odkazuje 

k zesíleným prvkům filtru konfliktu (Pötzsch, 2017) v rámci trilogie MW a BF3.  

V MW1 antagonisté použijí atomovou zbraň hned dvakrát, poprvé v misi v blízkovýchodním 

městě, ovládaném Al-Asadem. V souladu se sterilizovanou podobou války v MW1 se ale zmiňují pouze 

oběti z řad vojáků, nikoliv civilistů. Přesto jsem se rozhodl tomuto incidentu věnovat, splňuje totiž 

mnou stanovenou definici terorismu jako útoku zbraní hromadného ničení a je důležitý pro 

reprezentaci antagonistické frakce – na událost odkazuje hlavní antagonista MW2 Shepherd.  

Při výbuchu atomové bomby v misi Shock and Awe zemře 30 tisíc amerických mariňáků. Akce 

proběhne ve spolupráci tří antagonistů – dodavatelem bomby je Imran Zakhaev a odpálí ji Al-Asad 

z Makarovova rozkazu. MW1 šíří myšlenku, že Američané jsou ohroženi blízkovýchodními teroristy  

a Ruskem, kteří neváhají použít nukleární arzenál. Gagnon (2010) uvádí, že MW1 obsahuje bulvární 

geopolitickou představu světa po 11. září 2001, představu, přiživující obavy amerických občanů. 

Cayatte (2017) výklad rozvíjí tvrzením, že Shock and Awe rovněž obsahuje rétoriku „co kdyby“ – co by 

se stalo, kdyby měl blízkovýchodní diktátor atomovou bombu. Stejné obavy totiž vzbuzoval irácký 

prezident Saddám Husajn v průběhu americké invaze (Payne, 2016). A ačkoliv tvůrci MW1 

zdůrazňovali, že titul není o válce v Iráku (viz DerkaDog, 2007), název mise odkazuje k vojenské taktice 

„šoku a úžasu“, kterou Bushova administrativa v jejím průběhu využila (Andersen a Kurti, 2009). Kromě 

referencí na válku v Iráku MW1 odkazuje i k další kapitole americké vojenské historie, konkrétně 

studené válce. Rusko v útoku figuruje jako sponzor a podporovatel teroristů v rámci závodů v jaderném 

zbrojení (Payne, 2016). Hlavní boss MW1, Rus Imran Zakhaev, odpálí jaderné hlavice na východní 

pobřeží USA, například na města New York či Washington D.C. Hrozí, že výbuch zabije více než 40 

miliónů lidí (viz Gagnon, 2010), protagonisté ale ve spolupráci s ruskými loajalisty tomuto scénáři 

zabrání. Imran Zakhaev je tak pojat jako terorista, který infiltruje vojenské základny a odpaluje rakety 

proti vůli svého domovského státu (Schulzke, 2013b).   

Schulzkeho analýza terorismu v sérii MW, kterou uvádím, má však své limity, které považuji za 

vhodné zmínit. Zaprvé – Schulzke (2013b) v článku neuvádí definici terorismu, je ale poměrně složité 

určit, jaké násilné činy jsou jeho součástí (DeValve, 2019). Schulzke (2013b) tak uvádí většinu 

antagonistických násilných činů v trilogii MW bez ukotvení toho, co vlastně terorismem míní. Zadruhé 

– Schulzke (2013b) dle mého názoru nereflektuje vývoj konfliktu v rámci trilogie MW. V MW1 jsou 

například zmínění ultranacionalisté jen jednou z bojujících frakcí ruské občanské války, v MW2 konflikt 

přerůstá v rusko-americkou válku a v MW3 dokonce v třetí světovou válku. Zahrnovat všechny typy 

antagonistických bojů pod nálepku celosvětového terorismu, ačkoliv se zejména v případě MW2  

a MW3 jedná o konvenční konflikty armád, považuji za problematické. Problém pramení z toho, že 

Schulzke (2013b) nerozlišuje mezi reprezentací hlavních bossů a generických nepřátel. Dá se s ním 
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souhlasit do té míry, že hlavní bosse trilogie MW (Imran Zakhaev, Al-Asad a zejména Makarov) jako 

teroristy charakterizovat lze, generičtí nepřátelé jsou však spíše tvořeni masou ruských vojáků, 

infiltrujících či okupujících konkrétní stát.  

Ve výsledku lze Schulzkovu (2013b) studii aplikovat zejména na reprezentaci hlavních bossů či 

na tituly, které se o hrozbu terorismu opírají. Paradoxně je tak lépe aplikovatelná například na BF3 než 

na analyzovanou trilogii MW. Protagonisté BF3 na rozdíl od trilogie MW explicitně označují PLR jako 

teroristickou organizaci, řízenou Solomonem, usilujícím o odpálení atomových bomb na Západě. 

Vzhledem k popsané absenci civilistů a sterilizaci násilí BF3 odpovídá popisu hry „plné všudypřítomných 

teroristů“ (Schulzke, 2013b). To posiluje i filtr následků – jelikož nemusí protagonisté brát ohled na 

vedlejší škody, mohou vést chirurgicky přesnou válku (Pötzsch, 2017).  

 Hlavní bossové jsou v trilogii MW a v BF3 líčeni jako extrémně mocní jedinci, schopní 

provádět teroristické operace téměř celosvětově, využívat politiků či obranných složek protagonistické 

frakce ke svým cílům a infiltrovat vojenské základny (Schulzke, 2013b). Zmíněné tituly tak dle 

Schulzkeho (2013b) mají rovněž kritický potenciál – jelikož konkrétní antagonisté spolupracují 

s protagonistickými skupinami, podrývají tím důvěryhodnost jejich jednání. Takovými antagonisty jsou 

Solomon v BF3, spolupracující se CIA, a generál Shepherd v MW2, kterému se podaří získat na svou 

stranu část americké armády. Těmto prototypům „falešných hrdinů“ (viz Schulzke, 2013b) se věnuji 

v kategorii o ideologii – zanalyzuji motivy jejich chování a zodpovím otázku, zdali se svou reprezentací 

liší od zbytku analyzovaných hlavních bossů (viz podkategorie 3.3.3). 

 Mezi BF3 a MW1 existují další obsahové překryvy. Hlavní bossové obou titulů pomohou 

blízkovýchodnímu diktátorovi k moci v rámci převratu, aby dali získal záminku k invazi amerických 

jednotek v rámci doktríny preventivní války (Andersen a Kurti, 2009). BF3 také replikuje americké 

obavy z Íránu, vzestupu „nového Ruska“ a šíření jaderných zbraní (Höglund, 2014) – obsahuje tak 

podobný vzorec antagonismu jako MW1. Oba tituly také zachycují výbuch atomové bomby mimo USA, 

kde je naopak hrozba výbuchu odvrácena. Zatímco Irák (MW1) či Paříž (BF3) jsou místa „povolená“ 

k demolici jaderným výbuchem (viz Schulzke, 2013b), o USA to samé neplatí. Finální vítězství nad 

antagonisty je tak otázkou moci a převahy (Bales, 2018), která protagonisty těchto her přibližuje jejich 

heroickým protějškům z televizních obsahů (Schulzke, 2013b).  

 

Shrnutí sekce 3.1.4 

 V podkategorii jsem se nejprve zabýval stereotypní představou muslimů jako sebevražedných 

teroristů a islámu jako protizápadního a džihádistického náboženství v MoHW. Islám je zde 

indikátorem jinakosti antagonistické frakce, a slouží tak filtru postav i konfliktu, protože jeho 

neslučitelnost se západními hodnotami vylučuje možnost dialogu ze strany protagonistů. Filtru postav, 

ačkoliv bez spojení s islámem, podléhá i reprezentace sebevražedných atentátníků v rebootu MW, 

jehož vývojáři za využití reálného londýnského náměstí Piccadilly sugestivním způsobem zkonstruovali 

hrozbu blízkovýchodního terorismu pro západní svět. Spolu se Schulzkem (2013b) v poslední části 

podkategorie popisuji zesílenou podobu terorismu v podobně výbuchů atomových bomb, 

zintenzivňujících konflikty v MW1 a BF3. Obě hry zobrazují boj proti blízkovýchodní teroristům a Rusům 

jako nepřátelům z dob studené války, jejichž cílem je zničit Západ. Jedná se o nadsazený scénář, 

posilující filtr postav, daný heroismem protagonistů a démonizací antagonistů, i filtr konfliktu. 

Vzhledem k radikalitě hrozby, kterou antagonisté představují, je totiž jejich likvidace jediná možnost.  
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3.1.5 Únos aneb civilisté jako rukojmí  

 

Záchrana rukojmích aneb generický filtr konfliktu  

 Popisované situace s rukojmími odkrývají důležitý aspekt herních konfliktů v daných titulech, 

tedy skutečnost, že s antagonisty či s teroristy se nevyjednává. Na záchraně rukojmích v misi Rip 

Current v MoHW se kromě amerických protagonistů podílejí i filipínské jednotky. Jejich velitel před 

inkriminovanou budovou s rukojmími představí svůj plán: obsadit střechu budovy a začít vyjednávat 

s únosci. Filipínci se ale rozhodnou držet se plánu Američanů, který přikazuje budovu infiltrovat a zabít 

únosce (viz Robinson, 2014). MoHW obsahuje ještě přiléhavější příklad – misi Hat Trick. Ta je 

inspirovaná reálnou událostí záchrany lodního kapitána, Američana Phillipse, ze zajetí somálských 

pirátů. Hra zužuje poměrně komplexní operaci, na níž se podílely i americké tajné služby (viz Wikipedia 

– Maersk Alabama hijacking, 2020), do perspektivy člena SEALs, mířícího odstřelovací puškou na loď. 

V misi je ignorována a specificky rámcována vyjednávací část akce, „reprezentovaná“ prostřihem se 

slovy „o 18 hodin později“. Před prostřihem jeden z protagonistů pochybuje, že tři afričtí vojáci 

s kalašnikovy nejsou ukazatelem, že kapitán je v ohrožení života, zatímco druhý mu odpovídá: „Co ti 

na to mám říct? Někdo si myslí, že tenhle problém má „legální“ řešení.“ Po zmíněném prostřihu 

dostanou protagonisté povolení střílet, zlikvidují piráty a zachrání kapitána. „Takhle se řeší ošemetná 

situace,“ pochvaluje si násilné vyústění člen SEALs. Fakt, že vyjednávací část je přeskočena  

a protagonisté ji kriticky rámcují (místo, aby rovnou stříleli, musí čekat na skončení vyjednávání), 

napovídá, že mise je řízena logikou filtru konfliktu, diktující, že vzhledem k brutalitě antagonistů je 

násilí jedinou možnou odpovědí při únosu rukojmích (Pötzsch, 2017).   

 

MW3 a BF4 – ochrana prozápadních civilistů a politiků  

  Jak jsem zmiňoval při rozboru MW3 a BF4, obě hry se dotýkají ochrany prozápadních politiků 

před protizápadně naladěnými antagonisty. V MW3 hráč spolu s protagonisty chrání ruského 

prezidenta Vorshevskyho a jeho dceru, v BF4 lídra čínské politiky Jin Jié. Pouze tito politici jsou schopni 

zastavit bludný kruh násilí a pomst, který protagonisté odstartovali (Stemmler, 2017). Jinými slovy, filtr 

konfliktu (Pötzsch, 2017) je schopný narušit pouze dotyčný politik. Vhodným dokladem je situace z BF4 

– válku mezi Čínou a USA ukončí v poslední misi právě Jin Jé, když přátelsky promluví ke skupině 

čínských vojáků. Ti okamžitě složí zbraně a cesta k eliminaci bosse, admirála Weie, je volná. Předchozí 

antagonismus a boje mezi americkými a čínskými vojáky jsou tak po několika vlídných slovech 

zapomenuty. V obou titulech tak hlavní díl odpovědnosti za diplomatická jednání neleží na „nás“, 

protagonistech, ale na „nich“, politicích antagonistických států. Ačkoliv v MW3 hráč brání i amerického 

viceprezidenta, jeho záchrana je součástí pouze jedné mise, na rozdíl od ruského prezidenta a jeho 

dcery, jejichž obrana se prolíná celou hrou. Scénáře záchran jsou jasně konstruované – pokud hráč včas 

nezachrání viceprezidenta, zastřelí ho ruští ultranacionalisté. Britsko-americké jednotky tedy chrání 

mír tím, že se k němu prostřílejí – bez nich by mír nenastal, jelikož by byli jeho proponenti mrtví. 

Protagonisté sami se diplomacie či vyjednávání neúčastní. V podstatě lze říci, že jejich hlavním hnacím 

motorem je spíše pomsta (viz Stemmler, 2017), což ilustruje poslední mise MW3. Makarov informuje 

kapitána Price o skončení války, na což mu Price odvětí: „Moje válka končí s tebou.“ Price posléze zabije 

Makarova, i přestože byl uzavřen mír. Podobná situace se objevuje i v BF4, kdy může hráč i po oficiálním 

příměří zabít Chang Weie. Konflikt má tedy i přes prvky diplomacie násilné vyústění. MW3 a BF4 tak  
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i přes „záchranu mírotvůrců“ podléhají filtru konfliktu (Pötzsch, 2017), protože jako finální odpověď na 

činy antagonistů konstruují násilí protagonistů, motivované pomstou.  

 

Shrnutí sekce 3.1.5 

 V podkategorii jsem identifikoval, jak vyjednávací část záchran rukojmích v MoHW podléhá 

filtru konfliktu – protagonisté ji vnímají jako nepotřebnou a obtěžující vzhledem k proklamovanému 

nebezpečí, představovanému antagonisty. Pokud jsou prvky vyjednávání přítomné, jako v MW3 či BF4, 

pak vyjednávání spočívá na bedrech spřízněných politiků antagonistického státu, kteří mají moc 

konflikty ukončit. Protagonisté MW3 i BF4 však i po vyjednání příměří mohou zabít odpovědné 

antagonisty, a nehledě na diplomacii vykonat finální pomstychtivý akt v souladu s filtrem konfliktu.  

 

3.2 Druhá kategorie – Antagonisté a násilí vůči vojákům protagonistické 

frakce 
  

 V první kategorii jsem se věnoval antagonistickému násilí vůči civilistům, tedy většinově 

neozbrojené a pasivní složce válek. V druhé se zaměřím na aktivní součást konfliktů, na vojáky 

protagonistické frakce. Ačkoliv se stejně jako u předešlé kategorie jedná o hratelné i nehratelné 

postavy, hratelné v této kategorii převládají. „Násilí“ v textu většinou zastupuje mučení či vyslýchání, 

které jsou podle Pötzsche (2017) v akčních hrách specificky rámcované – podléhají především filtru 

postav a konfliktu. Co se týče filtru postav, tyto scény dle Pötzsche (2017) karikují a trivializují cíle či 

motivy antagonistů. Ti jsou konstruováni jako krutí a nemilosrdní zabijáci, jejichž činy nepřipouštějí 

jinou než násilnou alternativu – proto scény obsahují i filtr konfliktu. Druhá kategorie je zároveň 

poslední, v níž budu Pötzschových (2017) filtrů využívat – zaměřením na zbylý typ postav jako objektů 

antagonistického násilí doplňuje první kategorii.  

 Dříve než se věnuji analýze, představím tabulku, která reprezentuje výběr protagonistických 

násilných aktů, potenciálně narušujících Pötzschovy filtry (2017) (viz Tabulka 3). První tři řádky tabulky 

zastupují scénáře, mající potenciál narušit filtr násilí, jelikož v nich hratelná či nehratelná postava zabíjí 

kolegy z protagonistické frakce. Čtvrtý řádek je spojen s touto kategorií, jelikož v ní protagonista zabije 

antagonistu při výslechu. Tento čin by tak mohl narušovat filtr postav. Pátý řádek představuje situaci 

z rebootu MW, kdy protagonisté při výslechu vyhrožují antagonistovi ublížením jeho rodině. Tato 

situace by kvůli násilí na civilistech a využívání amorálních praktik mohla narušovat filtr násilí i postav. 

Otázku, zda je subversivní potenciál u zmíněných situací naplněn, zodpovídám ve čtvrtém sloupci 

tabulky. Formu tabulky jsem zvolil proto, abych text zjednodušil a zkrátil. Má diplomová práce nakonec 

není analýzou protagonistů, ale antagonistů. Považuji však za vhodné prezentovat protagonistické 

násilné akty, které mají i potenciál narušit mnou aplikované filtry, aby si čtenáři vytvořili představu 

o druhé herní frakci, a tudíž i o prezentovaných konfliktech.  
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Tabulka 3: Vybrané násilné činy protagonistů vůči civilistům, antagonistům či vlastním jednotkám 

a reflexe jejich subversivního potenciálu ve vztahu k Pötzschovým filtrům (2017).  

 

Titul a situace Hráč/nehratelná 
postava 

Specifika situace (Ne)narušení Pötzschových 
filtrů 

BF3 – Blackburn vraždící 
svého amerického kolegu 
Colea 

Hráč Hybridní sekvence – 
hráč musí Colea 
zastřelit, jinak nemůže 
pokračovat  

Potenciální narušení filtru násilí 
střelbou do vlastních řad je 
podkopáváno generickým 
filtrem postav, heroismem 
protagonistů, bojujícím proti 
zaslepeným kolegům (viz 
Schulzke 2013b). 

MW2 – kapitán Price 
odpalující nukleární raketu 
na území USA  

Nehratelná 
postava 

Hybridní sekvence – 
hráč sleduje smrt 
amerického 
kosmonauta, 
způsobenou 
nehratelnou postavou 
(viz Payne, 2016 či 
Cayatte, 2017) 

Potenciální narušení filtru násilí 
je podkopáváno generickým 
filtrem postav, kdy oběť jedince 
zachránila život mnoha 
americkým vojákům na Zemi), 
a filtrem následků – Priceův 
teroristický útok je provedený 
s chirurgickou přesností, zničí 
pouze ruskou techniku (viz 
Schulzke, 2013b). 

Homefront – využití bílého 
fosforu proti 
Severokorejcům a 
nedopatřením i proti 
vlastním jednotkám 

Nehratelná 
postava 

Hybridní sekvence – 
hráč prochází kolem 
hořících těl kolegů, 
jejichž smrt zavinil 
nehratelný 
protagonista 

Potenciální narušení filtru násilí 
je podkopáváno generickým 
filtrem postav – bílý fosfor patřil 
původně Severokorejcům, oběť 
vlastních jednotek je 
odbojářským hlasatelem 
konstruovaná jako nutná. 

MW1 a MW3 – kapitán 
Price zabíjející Al-Asada a 
Waraabeho v rámci 
výslechu 

Nehratelná 
postava 

Rovněž hybridní 
sekvence – hráč sám 
nemůže konečný osud 
obou vedlejších 
antagonistů ovlivnit  

Z kritického hlediska scény 
narušují filtr postav, jelikož se 
v nich protagonisté, konkrétně 
Price, chovají stejně jako 
antagonisté. Zabití antagonistů 
je konstruováno jako odplata za 
jejich předchozí činy (viz 
Stemmler, 2017), či jako 
odpověď vůči vystupňované 
teroristické hrozbě (Schulzke, 
2013b). 

Reboot MW – využívání 
rodiny jako „páky“ na 
vedlejšího antagonistu 
Butchera při výslechu, kdy 
hráč míří zbraní na jeho 
syna a manželku  

Hráč Hratelná část  Potenciální narušení filtru 
postav a násilí je podkopáváno 
nemožností Butcherově rodině 
ublížit, hráč může pouze 
Butchera ušetřit, či ho zabít. 
Obojí ale nemá vliv na narativ. 
Sekvence tedy obsahuje spíš 
Iluzi volby a konstruuje západní 
frakci jako morálnější (viz Kwan, 
2019) – Butcher v podobné 
situaci neváhá civilisty zabíjet 
(viz mise Embassy). 
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 Poslední dva řádky Tabulky 3 prezentují akty, kdy protagonisté spojují vyslýchání s mučením. 

Jelikož jsou tyto akty spjaty se zkoumanou kategorií, nastíním alespoň rozdíly mezi protagonistickým  

a antagonistickým vyslýcháním a mučením.  

 Mučení jako součást vyslýchání byla praktikovaná strategie americké armády a CIA během války 

proti terorismu po 11. září 2001. Tehdejší prezident George W. Bush eufemisticky přejmenoval mučení 

na „rozšířenou formu výslechu“ (enhanced interrogation techniques) při potírání teroristické hrozby 

(viz Sample, 2008). Mučení bylo prezentované jako způsob, jak zjistit esenciální informace od teroristů. 

Kontroverze, spojené s neoprávněným a nadměrným užitím síly ale na sebe nenechaly dlouho čekat –

například v podobě brutálních aktů Američanů v irácké věznici Abú Ghrajb (Sample, 2008). Diskuse  

o efektivitě výslechových praktik tehdejší doby hýbou americkou veřejností dodnes – nynější prezident 

Trump se například netají svým pozitivním přístupem k waterboardingu (viz Burrill, 2018). 

Proklamovaná účinnost mučících praktik ovlivňuje videoherní reprezentaci mučení, a to z perspektivy 

protagonistické frakce (Sample, 2008). 

 Mučení během vyslýchání neprodukuje pravdu (Scheppele, 2005), často právě naopak. Mučení 

vede ke zkresleným, nedůvěryhodným a falešným doznáním vyslýchaných, kteří řeknou cokoliv, jen 

aby zastavili bolest a utrpení (viz například Farina, 2019). Akční videohry ale čerpají spíše z narativu 

efektivnosti mučení jako cesty k pravdě, propagovaného Bushovou administrativou (Sample, 2008). 

V kontextu analyzovaných FPS her to znamená, že protagonisté se díky brutálnímu vyslýchání dozvědí 

od antagonistů, co chtějí – mučení generuje kýženou, užitečnou informaci (Sample, 2008).63 Akt 

vyslýchání antagonistů ale v daných FPS hrách často není vyobrazen. V MW2 tak hráč nevidí průběh 

mučení antagonisty, je předesláno pouze vizuálně – zkrvaveným tělem antagonisty (viz Obrázek 6). 

Ačkoliv k mučení antagonistů protagonisty dochází, samotný akt je tedy sterilizovaný, podléhá filtru 

násilí (viz Pötzsch, 2017). Nejde o jediný filtr, kterému sekvence protagonistického mučení i v dalších 

analyzovaných hrách (například v MW1 či MW3) podléhají. Pomocí kombinace filtru následků a postav 

totiž i přes sebevětší brutalitu prezentují mučení jako přesnou a neomylnou praktiku, která vede 

k požadované informaci a je nutná v boji proti teroristům (Schulzke, 2013b).  

 

 

 

 

 

  

 

 
63 Pomocí mučení protagonisté získávají stěžejní informace, jako v případě Waraabeho v MW3, který Priceovi 
vyzradí, že spolupracoval s Volkem. Poté následují mise, kdy se antagonistu Volka hráč snaží dopadnout. 
Informace z mučení tak posunula narativ vpřed, což dokládá přínos protagonistického mučení a posiluje filtr 
postav i konfliktu (pozn. autora).  

Obrázek 6: Výsledek „neviditelného“ aktu mučení vedlejšího antagonisty Rojase.  

Zdroj: MW2 Wiki – Alejandro Rojas, 2020. 
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 Co se týče antagonistického vyslýchání protagonistů pomocí mučení, liší se v jednom 

podstatném aspektu – protagonisté tazatelům odporují a poskytují jim nepravdivé informace, za což 

položí život sami (viz podkapitola 3.2.2), nebo jejich přátelé (viz podkapitola 3.2.3). Z hlediska 

protagonistů tedy scény podporují filtr postav heroismem hlavních hrdinů, kteří nejsou ochotni se svým 

nepřátelům podvolit. Jelikož jsou hrdinové povětšinou muži, scény rovněž posilují maskulinitu 

protagonistů, schopných snést jakoukoliv bolest (viz Burrill, 2018).  

 Scény v tabulce představují jen výběr protagonistických násilných činů vůči daným aktérům 

(civilistům, antagonistům či vlastním jednotkám), nereprezentují je v jejich variabilitě.64 To však, jak 

jsem zmínil, není cílem mé práce. Přesto zbývá sekvence, kterou považuji za vhodné zmínit. Je totiž 

ojedinělá v rámci mnou analyzovaných FPS her. Přímo totiž zobrazuje odpadlíky protagonistické frakce 

Američanů a jejich chování vůči antagonistům. V následující sekci ukážu, jak je chování „odpadlíků“ 

konstruováno a jak skrze konkrétní násilné činy vypadá přerod protagonistů v antagonisty. V rámci 

prezentovaných příkladů totiž platí, že ač je jejich násilí vůči daným aktérům seberadikálnější, 

protagonisté zůstávají na „správné straně konfliktu“,65 což ale o Přeživších v Homefrontu tvrdit nelze.   

 

3.2.1 Přeživší – odpadlíci protagonistické frakce a jejich brutalita vůči antagonistům 

 

 V Homefrontu nalezneme příklad generických nepřátel z řad Američanů. Jde o frakci Přeživších 

(Survivalists), plnící funkci „domácích Jiných“ (Eriksson, 2010) v misi Heartland. Než zanalyzuji, jak jsou 

zde antagonisté reprezentováni, představím narativní pozadí. Mise se odehrává ve vesnickém 

prostředí Utahu, kam se odbojáři přesunuli po zničení korejské zdi, obepínající Colorado. Již zmíněný 

hlasatel v úvodní cutscéně předesílá, s jakou hrozbou se hráči setkají: „Mnozí za zdí nejsou oddaní 

ničemu, kromě vlastního přežití. Pokud se s nimi musíte vypořádat, mějte na paměti, že jsou 

nepředvídatelní a nejeden z nich je přímo šílený.“ Slova doprovázejí obrazy uříznutých hlav a oběšených 

těl severokorejských vojáků, viděných i ve hratelné části.  

 Odbojáři se dostanou do přestřelky s Přeživšími, kteří měli v plánu zlynčovat severokorejského 

člena odboje a jeho další členku si nechat pro zábavu. I když se jedná o Američany, kteří by měli stát 

na straně odboje, ukáže se, že nepatří k žádné straně. Jak zdůrazňuje jeden z protagonistů, Přeživší 

přišli o rozum (Young, 2018). Později v levelu hráč vidí, jak Přeživší z nudy střílejí pod nohy zajatého 

severokorejského vojáka a později ho zabijí. Scéna neunikne komentáři protagonistky: „To není 

správné, my nezabíjíme pro zábavu“ (Young, 2018). Přeživší dále nutí Severokorejce k otrocké práci, 

a dokonce i k vykopání hrobu, do kterého je chtějí zaživa pohřbít.  

 Jak jsem zmínil, Přeživší jsou příkladem „domácích Jiných“, marginalizovaných národnostních 

skupin, se kterými jsou spojeny neduhy a deformace daného národa (Young, 2018). Přeživší mají 

nejblíže ke stereotypní mediální reprezentaci obyvatel amerického Jihu jako bílých, násilných, 

rasistických a chudých vesničanů (Eriksson, 2010). Z jejich činů a ze slov hlasatele v cutscéně plyne, že 

z Přeživších se důsledkem úpadku USA stali necivilizovaní barbaři. Přeživší mučí a zabíjejí pro zábavu 

 
64 Nemorální činy protagonistů tvoří častý narativní scénář rebootu MW. V jeho průběhu totiž hráče zradí jeden 
z protagonistů – Hadir, bratr Farah. Ten stojí i za útokem jedovatým plynem na Barkovovy jednotky či za únosem 
a mučením členů rodiny hlavního bosse (pozn. autora).  
65 To platí i o činech Hadira v předchozí poznámce pod čarou – ačkoliv se dopouští amorálních násilných činů vůči 
antagonistům, ospravedlní je nakonec dopadením Barkova, o které usilují i protagonisté (pozn. autora).  



69 
 

okupanty svého státu, což je odlišuje od spravedlivého boje odbojářských protagonistů proti 

Severokorejcům (viz komentář protagonistky výše) a v pojetí hry i od amerického státu (Young, 2018). 

Venkovské prostředí Utahu je konstruováno jako divočina, ve které neplatí zákony a kde se z Přeživších 

bez potřebných zdrojů stávají skoro zvířata (Young, 2018). Přeživší jsou tak ve výsledku 

dehumanizováni stejně jako Severokorejci (Hughes, 2012). Oproti tomu, protagonisté jsou 

charakterizováni spravedlivým bojem a etnickou diverzitou, kontrastující s rasismem Přeživších (Young, 

2018). V centru odboje stojí Severokorejec a protagonistka s hispánskými rysy, vnímaní antagonisty 

jako objekt jejich násilí. Reprezentace těchto „domácích Jiných“ proto podléhá filtru postav i konfliktu 

(Pötzsch, 2017).  

   

Shrnutí sekce 3.2.1 

 V sekci jsem se věnoval pro analyzované tituly ojediněle vyobrazenému přerodu protagonistů 

v antagonisty skrze konkrétní násilné činy, a to na příkladu Přeživších v Homefrontu. Ti jsou z důvodu 

své dlouhodobé izolace konstruováni jako necivilizovaná skoro zvířata, zabíjející a mučící Severokorejce 

pro zábavu, což je odlišuje od spravedlivého válčení amerických odbojářů. Jejich brutální a rasistické 

činy je proto vydělují z moderního, městského a etnicky bohatého jádra USA. Reprezentace Přeživších 

v souhrnu podléhá filtru postav kvůli jejich dehumanizaci a rasismu a filtru konfliktu, protože jejich 

zpátečnická brutalita vylučuje kompromis.  

 

3.2.2 Brutalita antagonistů vůči protagonistům jako likvidace rodinné a svobodné sféry 

 

  V této sekci se věnuji MoHW a Homefrontu jako příkladu her, v nichž antagonisté specifickými 

násilnými akty narušují sféry rodiny a svobody, ať už eliminací rodinných příslušníků protagonistů 

(MoHW), či likvidací míst, spojených s těmito sférami (Homefront).  

 Young (2018) i Hughes (2012) si všímají specifické reprezentace místa v Homefrontu – Oázy, 

tábora amerického odboje. Je domovem táborníků a rodin, které si pěstují vlastní potravu. 

Protagonista Boone popisuje tábor jako malý kus Ameriky, který propůjčuje jeho obyvatelům pocit 

sounáležitosti a svobody. Oáza zastupuje idylickou, domácí a rodinnou sféru, jejíž reprezentace má 

blízko k životu raných amerických osadníků (Young, 2018). Interpretace je podpořena audiovizuálními 

prvky hry – v misi Golden Gate hlasatel mluví o farmářích, kteří chtěli vybudovat mocné impérium, 

zatímco byli vyzbrojeni ideálem svobody. Jeho slova jsou doprovázena obrazy tehdy již zničené Oázy. 

Zánik Oázy a smrt jejího zakladatele Boona rukama Severokorejců jsou v tomto kontextu rámcovány – 

Boone je nalezen pověšený na houpačce ve vypálené Oáze. Severokorejci způsobili zánik místa rodinné 

sféry, sféry míru a klidu, která probouzela pocity svobody (Young, 2018).  

 Jedna narativní větev MoHW se týká osudů protagonistovy rodiny. Protagonisté Preacher a jeho 

švagr Mother jsou vyslýcháni vedlejším antagonistou Sad Al-Dinem, který Mothera zastřelí, jelikož mu 

neposkytl požadované informace. Závěr hry tvoří cutscéna vojenského pohřbu Preacherova švagra. 

Možnost nejvyšší oběti, položení života za svůj národ, byla zdůrazňována i v paratextech hry, které 

vývojáři vytvářeli ve spolupráci se členy amerických speciálních jednotek (viz Robinson, 2016). 
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 Vývojáři obou titulů využívají konkrétních násilných aktů antagonistů k šíření patriotických zpráv 

(viz například Trattner, 2017). V Homefrontu Severokorejci vypálí a vyvraždí Oázu, která navazuje na 

ideály svobody a pospolitosti zakladatelů USA a jako jediné okupací nezasažené místo zaniká ve 

fašisticky řízeném státě plném pracovních táborů a masových hrobů (viz Robinson, 2014). V MoHW je 

skrze smrt Mothera přiblížena reálná oběť, kterou musí vojáci podstoupit ve službě americké 

veřejnosti. Vývojáři obou her zároveň svá sdělení hráčům předávali ve spolupráci s americkými 

obrannými složkami (viz Robinson, 2016 a Gaca, 2010). 

 V obou titulech protagonisté zemřeli při obraně vyšších ideálů, svobody, pospolitosti či národa. 

Jak zmiňuje Trattner (2017) na příkladu MoHW, antagonisté důležitost podobným hodnotám 

nepřikládají. Sad Al-Din je narativem líčen jako nelítostný a chladnokrevný zabiják, neváhající zabíjet 

ani vlastní vojáky. Severokorejci v Homefrontu se v kontextu útoku na Oázu nevymykají 

z dehumanizačního rámce. Vzhledem k těmto skutečnostem se oba tituly ani v rámci násilí na 

protagonistech nevymykají ze selektivního filtru postav a konfliktu (Pötzsch, 2017).  

 

Shrnutí sekce 3.2.2 

 Homefront a MoHW jako tituly, na jejichž vývoji se podílely obranné složky USA, reprezentují 

v patriotickém rámci smrt amerických vojáků rukama antagonistů. Oběť protagonistů, kteří nezradí své 

kolegy či se podílejí na obnově USA i při jejich okupaci, je líčena jako obrana vyšších, národních ideálů, 

které se antagonisté snaží narušit. V Homefrontu je ono narušení spojeno s likvidací idylické  

a svobodné Oázy jako místa nezasaženého okupací a jako soběstačného pokusu protagonistů vytvořit 

„malý kus Ameriky“ (viz Young, 2018). V MoHW protagonistův akt odporu, snaha nevyzradit kolegy při 

mučení, vyústí v jeho smrt. Analyzované scény prezentují smrt protagonistů jako hrdinnou oběť ve 

službě americké veřejnosti, zatímco antagonisté jsou v daných scénách identifikováni chladnokrevností 

a brutalitou, což podporuje filtr postav a konfliktu.  

 

3.2.3 Mučení protagonistů démonizovanými antagonisty v rebootu MW a BF4 

 

V misi Captive je představen hlavní boss rebootu MW, Roman Barkov, který ve vězení vyslýchá 

hratelnou postavu Farah Karim. Farah strávila deset dní na samotce bez jídla a pití. Barkov používá 

elektrický paralyzér, mlátí Farah a vylévá před ní láhev s pitím. Protagonistku přiváží k židli a hlavní boss 

započne s výslechem. Ačkoliv hráč může zvolit, co Farah Barkovovi odpoví, dialogové možnosti vždy 

vedou k mučící výslechové praktice waterboarding. Barkov zakryje tvář protagonistky kusem látky, na 

který jeho pomocník lije vodu, což u vyslýchané navozuje pocit topení se. Waterboarding je zastoupen 

hratelnou sekvencí, kdy se hráči mohou vyhnout proudu vody, zatímco jim Barkov „minihru“ stěžuje – 

drží například Farah hlavu, aby před vodou nemohla uhnout a nadechnout se. Sekvence se nevyhnula 

kritice herních médií, která vedla k reakci vývojářů. Vzhledem k tomu, že se v souladu se zaměřením 

mé kategorie jedná o antagonistický akt mučení, považuji za vhodné se kritice věnovat. 
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Hlavní bod kritiky směřoval ke gamifikaci waterboardingu – na fakt, že vývojáři se rozhodli 

z brutálního, od roku 2009 prezidentem Obamou zakázaného (viz Farina, 2019) způsobu vyslýchání 

učinit minihru.66 Herní novináři (viz Carey, 2019 či Holly, 2019) ji považovali za nevkusnou či 

nadbytečnou, jelikož neposouvá narativ. Carey (2019) píše, že sekvence mohla být zobrazena 

v cutscéně, což by dle něj mělo silnější účinek – hráči mohou zapomenout, že jsou aktéry mučení, když 

je jejich perspektiva zúžena na prostou minihru. Jeden z vývojářů, Taylor Kurosaki, waterboarding 

sekvenci obhajoval odkazem na možnost v ní neinteragovat, vystavit Farah proudu vody, což 

neovlivňuje hráčův postup hrou (Takashi, 2019). Tato argumentace je ale problematická z několika 

důvodů:  

1. Fakt, že hráči nemusí v sekvenci interagovat, podporuje argumenty o její nadbytečnosti  

a o jejím nahrazení jinou, neinteraktivní scénou.  

2. Pokud hráči neinteragují a nechají na hlavu Farah lít proudy vody, sekvenci si zopakují hned 

třikrát, nikoliv pouze dvakrát jako v případě interakce. Pokud tedy vývojáři prezentují neinterakci jako 

validní možnost, proč hráče scénáři vystaví víckrát? 

3. Pokud hráči neinteragují, Barkov zastřelí členku urzikstánského odboje před očima Farah. 

Pokud se hráč úspěšně vyhýbá proudu vody, může ji zachránit.  

Zmíněné skutečnosti a činy Barkova, například ultimátum v podobě zabití kolegyně Farah, mají 

za následek, že většina hráčů v sekvenci zřejmě interagovat bude, jak uznal i Kurosaki (Takashi, 2019). 

Stejně jako výběr odpovědí v dialozích je možnost neinteragovat iluzí volby, vedoucí pouze k dalším 

brutálním činům antagonisty. Ačkoliv bylo cílem vývojářů probudit empatii vůči Farah a objasnit motivy 

jejího konfliktu s ruskou okupační mocí, Holly (2019) oprávněně poznamenává, že již v tomto 

narativním bodě, zvláště po misi Hometown, je jasné, před jakou hrozbou Farah brání Urzikstán.67 

Triviálně řečeno, reboot MW už předchozími misemi hráče přesvědčil, že Barkov je mizera (Holly, 

2019). Tento antagonista si od recenzentů vysloužil i další označení, jako jsou sadista (Simco, 2019), 

komická (Hoggins, 2019) a pantomimická postava či zlo s velkým Z (Yin-Poole, 2019b). Po 

waterboarding sekvenci se ukáže, že Barkov informaci, kterou se snažil mučením z Farah dostat, dávno 

znal. Na cílech vývojářů se také ukazuje, že přistupovali k designu mise podobně jako Alavi při tvorbě 

No Russian v MW2 – skrze násilí na protagonistce konstruovali charakter antagonisty. Jakýkoliv náznak 

neposlušnosti ze strany hráče Barkov okamžitě potrestá, takže jediná hráčská volba je spojena  

s antagonistovým násilím proti odbojářce, blízké Farah. Ve výsledku je tak Barkov konstruován jako 

démonizované monstrum (Hoggins, 2019), svým chováním personifikující filtr postav a konfliktu. Jeho 

motivy jsou navíc zjednodušeny neopodstatněným a krutým mučením Farah.  

BF4 obsahuje podobnou scénu mučení, spojenou s vyslýcháním. Jsou v ní přítomni 

antagonisté, Chang Wei s přisluhovačem Bohaiem a dva protagonisté, hráč v roli Reckera a americký 

kolega Irish. Bohai podobně jako Barkov používá elektrický paralyzér a drží Reckerovi hlavu pod vodou. 

Na rozdíl od rebootu MW je scénář prezentován v nehratelné cutscéně. V rozhovoru, který cutscéně 

předchází, nadřízený protagonistů předpovídá, že pokud hlavní hrdinové skončili v zajetí Changa, 

zřejmě se z něj živí nedostanou. Bohai si mučení obou aktérů paralyzérem viditelně užívá, čímž si 

vyslouží Irishovo označení „nemocný parchant“. Oba antagonisté se ve významnější míře objeví pouze 

 
66 Lze konstatovat, že i v tomto směru obsahuje reboot MW ludonarativní disonanci – z drastického mučícího 
aktu, který je navíc prezentován v rámci „temného narativu“ (Forward, 2019), činí triviální minihru (pozn. autora).  
67 Captive je desátou ze čtrnácti misí v rebootu MW (pozn. autora).  
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v této cutscéně. Lze proto konstatovat, že antagonisté jsou v této sekvenci rovněž démonizováni  

a jejich reprezentace podléhá stejným filtrům jako u rebootu MW.  

 

Shrnutí sekce 3.2.3 

 Ačkoliv Burrill (2018) i Sample (2008) píší, že cílem mučení je zničit „vlastní já“ vyslýchaných  

a degradovat je na pouhý objekt, v rebootu MW a BF4 to platí spíše pro reprezentaci antagonistických 

dotazovatelů. Reboot MW navíc narušuje asymetrii mučení, tedy fakt, že tazatel má naprostou moc 

nad dotazovaným, kterému působí bolest (Sample, 2008), v rámci hratelné waterboarding sekvence. 

Hráč v roli Farah se může bolesti vyvarovat, konkrétně vyhýbat se proudům vody. Cílem vývojářů bylo 

prostřednictvím odporu při mučení posílit vůdčí vlastnosti Farah a přiblížit motivy jejího boje proti 

Barkovovi (Takashi, 2019). Vývojáři rebootu MW i BF4 tak skrze mučení protagonistů konstruovali 

charakter hlavních antagonistů. Jejich mučící praktiky jsou buď neopodstatněné (viz Barkov), nebo jako 

v BF4 představují hlavní scény, přibližující antagonisty. Ty charakterizuje kombinace krutosti, sadismu 

a proklamované mentální nestability, kterou projektují vůči protagonistům. V důsledku toho scény 

paradoxně posilují „vlastní já“ vyslýchaných protagonistů (viz slova vývojářů rebootu MW) 

v oprávněném střetu vůči krutým antagonistům, jejichž cíle jsou karikovány a zjednodušovány. 

Analyzované scény jsou tak definovány generičností a selektivitou filtru postav a konfliktu.  

  

3.3 Třetí kategorie – Ideologie antagonistů  

 

Jak podotýká Bogost (2008), videohry nevznikají v kulturním vakuu, ale nesou v sobě 

ideologické představy tvůrců. Cílem třetí kategorie bude některé z těchto představ identifikovat, 

respektive zjistit, jaké ideologické myšlenky či rámce jsou do daných FPS her projektovány skrze 

reprezentaci specifických antagonistů.  

Jedné z podob ideologických představ jsem se věnoval v předchozích dvou kategoriích. V nich 

jsem s použitím Pötzschových (2017) filtrů analyzoval reprezentaci konfliktů, konkrétně ve formě 

antagonistického násilí, namířeného na civilisty a protagonisty, tj. členy specifické vojenské frakce. Na 

půdorysu několika podkategorií jsem prezentoval způsoby, kterými jsou z daných titulů určité prvky 

reálných konfliktů selektivně vylučovány, zatímco některé naopak zdůrazňovány, což v důsledku 

vytváří ideologickou představu černobílé, přikrášlené, morálně vedené a méně problematické války 

(Der Derian, 2009). Specifickou demonstrací tohoto tvrzení jsou například designové mechaniky, které 

hráčům nedovolují střelbu na civilisty, což je v přímém kontrastu s antagonistickým násilím na 

civilistech, jehož různým podobám jsem věnoval většinu první kategorie. Cíle této kategorie jsou ale 

odlišné – již nebudu analyzovat reprezentaci herních konfliktů, ale zmíněnou reprezentaci antagonistů. 

Konkrétně se zaměřím na prvky reprezentace, spojené s ideologií bossů. Analyzovat tedy nebudu 

generické nepřátele a analýze podrobím pouze reprezentaci vybraných hlavních a vedlejších bossů. 

Ideologii totiž zkoumám ze dvou hledisek – z hlediska promluv antagonistů (podkategorie 3.3.1)  

a z hlediska jejich širší narativní role (viz podkategorie 3.3.2 a 3.3.3). Jak jsem již zmínil (viz Vzorek 

zkoumaných antagonistů), generičtí nepřátelé nemají individuální motivy, které by je odlišovaly od 

frakcí, k nímž náleží, a opakují malé množství replik, které nejsou na rozdíl od promluv bossů většinou 

do her přepsány formou titulků. Jak zmiňuje Glas (2015), generičtí nepřátelé plní roli překážek, které 
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musí hráč překonat. Podobně reprezentováni jsou i konkrétní vedlejší bossové, které pracovně 

nazývám „přisluhovači hlavních bossů“, a jejichž ideologii rovněž analyzovat nebudu. Tito vedlejší 

bossové jsou definováni jednou hlavní scénou, kterou jsem analyzoval v případě J-12 v první kategorii 

a v případě Bohaie a Sad Al-Dina v druhé. Obecně platí, že tito antagonisté podléhají hlavnímu bossovi 

jako „ideologickému vůdci“. Ideologie generických nepřátel a „přisluhovačů“ se minimálně implicitně 

dotknu v podkategorii 3.3.1 při analýze promluv hlavních bossů, které ideologicky zaštiťují dané 

konflikty. Napříč analyzovanými tituly se totiž pokusím identifikovat obecnější a univerzálnější 

ideologické prvky, kterým generičtí nepřátelé i zmínění „přisluhovači“ v podstatě slouží.    

Co se týče rozdělení této kategorie, již výše jsem zmínil, že v druhé a třetí podkategorii budu 

analyzovat ideologii určitých antagonistů z hlediska jejich širší narativní role. V druhé se zaměřím na 

obchodníky se zbraněmi, skupinu šesti vedlejších antagonistů, zastoupenou napříč analyzovanými 

tituly. Jedná se o antagonisty, které lze identifikovat čistě na základě role „obchodníka se zbraněmi“, 

určující jejich reprezentaci, a to většinou na půdorysu jedné mise. Jedná se o fixnější typ reprezentace 

než u hlavních bossů, jejichž role se v průběhu hry mění – od „strůjce převratu“ po „teroristu“  

a podobně. Právě z důvodů početnosti role „obchodníků se zbraněmi“ a jejich fixní reprezentace se 

pokusím identifikovat jejich společnou ideologii. Ve třetí podkategorii se zaměřím na roli „zrádců 

hlavních protagonistů“ v podobě Solomona v BF3 a Shepherda v MW2. Protože daní antagonisté byli 

původně protagonisty, jejich ideologie by mohla nést kritický potenciál, napadat motivy a pohnutky 

protagonistů (viz Schulzke, 2013b). Solomon a Shepherd jsou tedy potenciálními zastánci samostatné 

ideologie, jejíž prvky lze analyzovat zvlášť. První podkategorie je ale svým zaměřením jiná. V ní 

v promluvách hlavních bossů identifikuji obecnější a univerzálnější ideologické představy, které lze 

aplikovat napříč tituly a které zastupují motivy a důvody boje antagonistů proti protagonistům.  

 

3.3.1 Obecné ideologické rámce v promluvách antagonistů napříč analyzovanými tituly 

 

 V této podkategorii prezentuji prostřednictvím Tabulky 4 promluvy bossů pěti analyzovaných 

titulů. Do výběru jsem nezahrnul tři tituly – BF4, Homefront a MoHW. Promluvy bossů prvních dvou 

her jsem do tabulky nevložil, protože nesdělovaly mnoho nového nad rámec citovaných úryvků (viz 

sloupec Promluvy v Tabulce 4). Antagonisté obou titulů jsou oproti zbylým antagonistům méně 

vykreslenými postavami, čemuž odpovídá absence hlubších ideologických motivů (více viz 

podkategorie 3.1.2 a 3.2.3) i menší počet promluv. Oba bossové v podstatě řeknou v průběhu narativu 

jen několik vět.68 Fakt, že v Tabulce 4 necituji jejich promluvy však neznamená, že se o jejich ideologii 

v obecné rovině nezmíním – mou snahou je identifikovat ideologické prvky, aplikovatelné napříč tituly.  

 Co se týče MoHW, ideologie antagonistů ve hře je dostatečně analyzována Trattner (2017), 

kterou jsem již citoval (viz podkategorie 3.1.4). V souhrnu zmiňuje, že antagonisté v dané hře jsou 

charakterizování zideologizovanou a zpolitizovanou představou islámu jako násilného náboženství 

sebevražedných atentátníků. MoHW se tak od zbylých titulů liší v podstatném aspektu – antagonisté 

jsou tu explicitně spojeni s náboženstvím, určujícím jejich reprezentaci. 

  

 
68 V tomto ohledu se od nich neliší Imran Zakhaev, jehož jedinou promluvu v MW1 v Tabulce 4 cituji. V jeho 
promluvě lze ale nalézt hned několik ideologických rámců, přítomných i v ostatních titulech (pozn. autora).  
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Tvůrci zbylých sedmi titulů nekonstruovali antagonisty skrze náboženství – nepadne o něm 

v podstatě ani zmínka, s výjimkou rebootu MW, ve kterém jeden z antagonistů říká, že Al-Qatala 

neválčí z náboženských důvodů. Fakt, že reprezentace zbylých antagonistů není nábožensky určena 

neznamená, že se v ní nenajdou ideologické prvky spojené s náboženstvím. Dokladem je text Karla 

Černého (2009) o ideologii náboženských nacionalistů, který uvádím níže. Autor shrnuje komparativní 

výzkumy Marka Juergensmeyera, sociologa náboženství, který analyzoval nacionalistické proudy 

světových náboženství. K mnoha představám náboženských nacionalistů odkazují právě analyzované 

promluvy bossů. V souladu s Bogostovým (2008) tvrzením v úvodu kategorie tak tvůrci do 

reprezentace antagonistů včlenili představy náboženských skupin reálného světa, aniž by je nutně na 

základě náboženství konstruovali.  

 

Zkorumpovaní nepřátelé uvnitř vlastního státu aneb primární nepřátelé náboženských nacionalistů 

 Již v sekci 3.1.5 jsem se dotkl tématu politiků, vůči nimž antagonisté konají násilí.  Příčiny 

antagonistického násilí jsou, jak explicitně demonstruji v promluvách prvních čtyř řádků Tabulky 4, 

zkorumpovanost a zaprodanost daných vůdců a jejich tajné dohody se Západem. Zmíněné promluvy 

obsahují jasný vzkaz – pokud antagonisté politiky zlikvidují, obnoví nezávislost a nastolí svobodu v dané 

zemi. V promluvách Makarova nalezeme kritiku politiky a diplomacie obecně – politici a lokajové 

Západu se dohadují a vyjednávají, zatímco členové antagonistické frakce, tj. praví patrioti, umírají za 

svobodu. Ti, kteří se snaží Západu vyjít vstříc, vyměnili svobodu za pocit bezpečí a zaslouží si smrt. 

Všechny zmíněné prvky promluv odkazují k ideologickému konstruktu „primárního nepřítele“ 

náboženských nacionalistů (Černý, 2009).  

 Nacionalisté světových náboženství jsou v konfliktu se sekulárními představiteli národních 

států, nejčastěji s politiky. Náboženští nacionalisté vnímají své místní politiky jako neúspěšné  

a zdiskreditované osoby, nedbající na národní tradice a spolupracující se Západem. „Zkažení“ sekulární 

politici tak kazí celou společnost – sekularismus je chápán jako nástroj všeho zla. Sekulární stát je 

v perspektivě národovců nereformovatelný – ke kýženému, morálně definovanému státu je třeba se 

probojovat. Primární nepřítel je ten, který přímo ohrožuje existenci a cíle náboženských nacionalistů  

a kterého je třeba zlikvidovat (Černý, 2009). Ve „virtuálním“ kontextu analyzovaných titulů jsou 

primárními nepřáteli prozápadní politici či skupiny, jako například Loajalisté (skupina Rusů, loajálních 

Západu v MW1), Al-Fulani (MW1), Vorshevsky (MW2 a MW3) či Jin Jié (BF4).   
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Antagonista a hra Charakter promluvy Promluvy (můj překlad z angličtiny) 

Khaled Al-Asad 
v MW1 

Al-Asadův proslov při 
převratu, tj. v průběhu 
boje proti podporovatelům 
Al-Fulaniho a jeho finální 
vraždy  
 
 

„Dnes znovu povstaneme jako jeden národ, tváří v tvář zradě 
a korupci! Uvěřili jsme tomuto muži, že přivede náš velký národ 
do nové éry prosperity. Ale stejně jako naše monarchie před 
revolucí tajně spolupracoval se Západem a na srdci mu ležel 
pouze vlastní zájem. Tajné dohody plodí otroctví. A my 
nebudeme zotročeni. Přišel čas ukázat naši pravou sílu. 
Podceňují naše odhodlání […] Jako jeden muž osvobodíme naše 
bratry z nesvobody zahraničního útlaku. Naše vojsko je silné 
a náš boj spravedlivý. Zatímco hovořím, naše vojska se blíží cíli – 
obnovení nezávislosti kdysi mocného národa. Naše ušlechtilé 
tažení začíná. Zničíme jejich zemi, tak jako ji oni zničili nám.“ 

Imran Zakhaev 
v MW1 

Imran Zakhaev, reagující 
na smrt syna Viktora 
a vyhrožující Západu v 
cutscéně před misí 
Ultimatum. 

„Naši samozvaní vládci nás zaprodali Západu. Zničili naši kulturu. 
Naši ekonomiku. Naši čest. Naše krev se rozlila po naší půdě. 
Moje krev... Na jejich rukou... Jsou to vetřelci… Britské 
a americké jednotky musí okamžitě opustit Rusko, nebo 
ponesou následky.“ 

Vladimir Makarov 
v MW2 

Promluva jako součást 
vloženého narativu, 
novinového článku, 
citujícího Makarovovo 
poselství, které nahrál na 
kameru a odeslal médiím. 

„Imran Zakhaev byl opravdový vůdce. Nyní naší zemi vládnou 
dohadující se lokajové a politici, které lze stěží nazvat patrioty. 
Ačkoliv si tito muži říkají Ultranacionalisté a ačkoliv byli spojenci 
Zakhaeva v průběhu občanské války, i oni brzy zemřou. Ti, kteří 
vyměnili svobodu za pocit bezpečí, si nezaslouží ani jedno.“ 

Vladimir Makarov 
v MW3 

Makarovova promluva jako 
součást cutscény, kterou 
hráči mohou zhlédnout při 
spuštění MW3. 

„Všechny války jsou založeny na podvodech. Pokrytectví 
Západu už několik let přetváří svět v bojiště. Zkorumpovaní 
pouze mluví, zatímco naši bratři a synové prolévají krev […] 
Naši nepřátelé věří, že určují běh dějin – k tomu však stačí vůle 
jediného muže“. 

Faruk Al-Bashir 
v BF3 

Faruk Al-Bashir, mluvící na 
kameru při nahrávané 
vraždě Američana Millera, 
zabíjeného Solomonem. 

„Styďte se. Přišli jste do naší země, abyste nás vraždili. 
A přesto jsme my označeni jako teroristé, když se snažíme bránit 
vlastní národ a lid. Tohle je cena, kterou zaplatíte.“ 

Omar Sulaman 
alias The Wolf 
v rebootu MW 

Wolf nahrávající svůj 
proslov v misi Hunting 
Party ve chvíli, kdy se 
chystá zabít americké 
vojáky. Ti jsou ale později 
spolu s dalšími 
protagonisty později 
zachráněni hráčem a Wolf 
je zajat. 

„Byli jste sem posláni, abyste mě zabili, ale zemřete – kvůli 
vašemu pokračujícímu bombardování a zástupným válkám. 
Stejně jako vaše rakety a kulky nadále útočí na náš lid, naše nože 
v odvetě nadále podřezávají vaše hrdla! Nezvané vlády, které 
vtrhly do naší země, zaniknou. Nikdy nebudeme zajatci cizích 
mocností. Rádi proléváme krev nepřátel… Protože krev prolitá 
při odplatě je vždy vítězstvím.“ 

Jamal Rahar alias 
The Butcher 
v rebootu MW 

Proslov Butchera 
v náborovém videu Al-
Qataly, urzikstánské 
teroristické organizace, je 
součástí paratextu (blogu) 
Activisionu popisujícího 
narativní pozadí 
antagonistů (viz MW 
2019– Životopis Butchera 
a Wolfa, 2019). 

„Většina lidského života je otroctvím nezvané moci. Člověk 
hloupě obětoval své tělo a mysl cizí moci. Již od útlého věku 
musíte dodržovat tato pravidla! Dodržovat tyto zákony! A jak 
jste odměněni? Vaše domovy jsou vám odcizeny! Vaše země je 
znásilněna! Zůstáváte otroky. Nyní však píšeme vlastní příběh. 
Srazíme otrokáře, kdekoliv na ně narazíme. Očistíme jejich svět 
a vypálíme ho do základů. Pouze tehdy poznáme svobodu!“ 

Tabulka 4: Výběr antagonistických promluv v pěti analyzovaných titulech jako demonstrace 

obecných ideologických rámců. 
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Obrana proti westernizaci a globalizaci – USA jako primární i sekundární nepřítel náboženských 

nacionalistů  

 O západním vlivu na vlastní národ hovoří všichni citovaní antagonisté. Západ podněcuje války  

a nesvobodu, ničí místní kulturu a provádí invaze. Pokud se antagonisté dle svých slov nezvané  

a zotročující moci brání, jsou označeni za teroristy, ačkoliv pouze brání vlastní národ a lid, své „bratry 

ve zbrani“ či rodinné příslušníky. Západem jsou většinově míněny Spojené státy americké. Antagonisté 

totiž zmíněná slova pronášejí například ve chvílích, kdy na kameru natáčejí popravy amerických vojáků 

(viz promluvy Al-Bashira či Wolfa).  

 Západní vliv dle názoru náboženských nacionalistů oslabuje místní tradice, je chápán jako 

kulturní kolonialismus (Černý, 2009). Náboženští nacionalisté jsou antiglobalisté, stavějící proti 

univerzálním hodnotám silný národní protekcionismus (Černý, 2009) – u antagonistů stejné prvky 

identifikuje Murphyho (2017) text o trilogii MW.69 Souhrnně řečeno – antagonisté se stavějí proti 

westernizaci vlastní kultury, proti šíření západních kulturních norem, hodnot či ekonomických praktik 

(Mehmet, 2002). Tato optika je obzvlášť patrná v proslovu Imrana Zakhaeva. Západ jak náboženští 

nacionalisté (viz Černý, 2009), tak antagonisté nejčastěji spojují s USA.  

 USA jsou v proslovech líčeny jako sekundární i primární nepřítel. Jako sekundární nepřátelé, 

tedy ti, kteří ochraňují a ekonomicky, vojensky či diplomaticky podporují místní zkorumpované vlády 

(viz Černý, 2009), jsou vylíčeni zejména v prvních čtyřech promluvách (Al-Asad, Zakhaev a Makarov). 

Jak je patrné i ze Zakhaevových slov, vměšování Západu (hlavně USA) jako sekundárního nepřítele 

podemílá podle náboženských nacionalistů politickou suverenitu, ekonomickou autonomii a kulturní 

identitu jejich státu (Černý, 2009). Je geopolitickým faktem, že „americká vláda skutečně celosvětově 

podporuje sekularismus v jeho sporu s náboženským nacionalismem“ (Černý 2009, s. 113). Vede je 

k tomu ochrana demokratických hodnot či práv jednotlivce, které by režim náboženských nacionalistů 

ohrozil, protože má sklony k autoritářství – v čele náboženských nacionalistů totiž stojí nekriticky 

přijímaní vůdci (Černý, 2009). Autoritářské tendence lze vysledovat i v analyzovaných titulech – 

antagonisté jsou jedinci, velící obrovským armádám plně oddaných stoupenců. V titulech lze na 

příkladu již zmíněného konceptu preventivní války rovněž demonstrovat, že američtí protagonisté 

podnikají vpády do míst, kde dochází k narušení „amerických hodnot“. Murphy (2017) proto dodává, 

že například protagonisté v trilogii MW chrání v podstatě globalizaci samotnou.   

Invaze Američanů napomáhají jejich konstrukci jako primárních nepřátel, ohrožujících existenci 

náboženských nacionalistů, kterou lze vystopovat v promluvách Al-Bashira, Wolfa a Butchera. Fakt, že 

Američané jsou konstruováni jako primární i sekundární nepřátelé, není u analyzovaných her 

překvapivý – jsou zaštítěny narativem po invazi amerických jednotek i před ní.70 Antagonisté 

v uvedených promluvách rámcují své násilné, odvetné činy v reakci na nezvaný vpád Američanů. 

V promluvách je také často přítomná představa „otroctví a nesvobody pod západní nadvládou“, tedy 

 
69 Robertson (2006) píše, že náboženský nacionalismus je kulturním hybridem, čerpajícím ze západních myšlenek. 
Rozvoji antiglobalismu totiž napomohly zejména protesty v USA, například v Seattlu v roce 1999. Je paradox, že 
se náboženští nacionalisté i antagonisté daných titulů při kritice USA zaštiťují myšlenkovým rámcem, v podstatě 
v USA „nastartovaným“ (pozn. autora). 
70 USA jsou, jak píše Černý (2009), odmítány náboženskými radikály celého světa. Většinou jsou ale vnímány jako 
sekundární nepřátelé. Černý (2009) totiž popisuje i myšlenky ortodoxních židů či buddhistů, u kterých je odpor 
k USA motivován spíše jejich kulturním vlivem než obavami z vojenské invaze, jako tomu je například u islámských 
radikálů, kteří mají tendenci vnímat USA i jako primárního nepřítele (Černý, 2009).  
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idea militantních islamistů (Robertson, 2006). Právě spojitostem promluv s ideologií náboženských 

teroristů se věnuji dále. 

 

Kosmická válka aneb prvky antagonistické reprezentace, odkazující k náboženským radikálům  

 Antagonistické promluvy nejsou spojeny s náboženstvím pouze skrze ideologii náboženských 

nacionalistů, ale i náboženských teroristů. Při prezentaci překryvů jejich myšlenek s prvky 

antagonistické reprezentace opět využiji článku Karla Černého (2009), který představuje militantnější 

a radikálnější tábor náboženských stoupenců rovněž skrze Juergensmeyerovy (1993 či 2006) texty.   

 V promluvách antagonistů lze identifikovat prvky kosmické války, tedy optiky, kterou 

náboženští extrémisté hledí na svůj boj se Západem. Jedná se o optiku metafyzického a morálního 

zápasu čistého dobra a nečistého zla, kde není místa pro kompromisy. Je třeba očistit západní svět 

vypálením či zničením (viz promluva Al-Asada a Butchera), či podřezat hrdla nepřátel (viz promluva 

Wolfa). Optika kosmické války pracuje s představou externího zla, které je potřeba zničit jednou 

provždy (Černý, 2009). Touto optikou je ovlivněný i citovaný Solomonův popis Spojených států jako 

odporného místa, kde musí všichni a všechno shořet. Al-Bashir a Viktor Zakhaev těsně před svou smrtí 

protagonistům předpovídají, že shoří v pekle či brzy do jednoho zemřou. Optika kosmické války 

předpovídá finální vítězství radikálů, je jakýmsi „dopingem naděje“, že jednoho dne, třeba až po smrti 

v současnosti bojujících radikálů, bude svět nepřátel srovnán se zemí (Černý, 2009). Perspektiva 

odkazuje i na vyvolenost aktérů, kteří určují směr dějin (viz promluva Makarova v MW3) a jejichž 

vítězství je nevyhnutelné. Al-Bashir například protagonistům sděluje, že Solomona nezastaví, tak jako 

nezastaví každodenní vycházení slunce. Antagonisté jsou přesvědčeni, že nenávratně změní západní 

svět, který je k nim nepřátelský jako celek, což ospravedlňuje i jejich útoky na civilní cíle (viz Černý, 

2009). S optikou kosmické války souvisí i idea války spravedlivé, která staví náboženské radikály do 

pozice obětí, reagujících na vnější útlak (Černý, 2009). Tato perspektiva je přítomna v Al-Asadově a Al-

Bashirově proslovu.  

Reprezentace antagonistů také odkazuje na specifické prvky fungování skupin náboženských 

teroristů a na specifické motivy a postupy, řídící jejich útoky. Náboženští teroristé o sobě hovoří jako  

o bratrech (Černý, 2009), což používají také antagonisté BF3, rebootu MW,71 MW1 (viz Al-Asadův 

proslov) či MW3 (viz Makarovův proslov). Mezi členy teroristických organizací se vytvářejí silné vztahy, 

takže smrt člena organizace roztáčí spirálu násilí. Organizace si rovněž „vytváří“ své mučedníky (Černý, 

2009). Oba zmíněné prvky lze dokumentovat v proslovech Imrana Zakhaeva v MW1 a Makarova 

v MW2, který prvně jmenovaného vnímá jako mučedníka. Co se týče specifických motivů a postupů, 

náboženští teroristé věří, že jejich útoky mají mobilizační potenciál, což je případ Al-Asadova 

převratu,72 nebo mají lidem pomoci prohlédnout a vzbudit obavy zkorumpovaných politiků (Černý, 

2009). To lze vysledovat u Makarova, jenž chtěl útokem na Zakhaevově letišti vyslat vzkaz 

Vorshevskymu. Jméno letiště odkazuje k dalšímu prvku útoků, k symbolické hodnotě místa, které si 

náboženští (viz Černý, 2009) i „virtuální“ teroristé k útoku volí. Makarov zaútočil na letiště 

pojmenované po svém mentorovi, jehož myšlenky obdivoval (viz proslov Makarova v MW2). Al-Qatala 

zaútočí na londýnské Piccadilly a Solomon ukončí své útoky na newyorském Times Square – 

 
71 Ačkoliv antagonisté rebootu MW nejsou konstruováni skrze náboženství (viz MW 2019 – Životopis Butchera  
a Wolfa), vývojáři minimálně z tohoto prvku ideologie náboženských teroristů čerpali (pozn. autora).  
72 Silně mobilizující jsou i proslovy Wolfa a Butchera – viz šestý a sedmý řádek Tabulky 4 (pozn. autora).  
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antagonisté tak útočí na rušná centra západních velkoměst. Jejich činy proto podléhají představě 

„terorismu jako divadla“, jehož hlavním cílem je vzbudit strach a pozornost veřejnosti (Černý, 2009).  

 

Shrnutí sekce 3.3.1 

 Ve vybraných promluvách antagonistů jsem identifikoval dva základní ideologické rámce – 

ideologii umírněnějších náboženských nacionalistů a ideologii náboženských radikálů, tj. teroristů, 

páchajících násilné činy ve jménu náboženství.  

 Co se týče ideologie náboženského nacionalismu, promluvy antagonistů odkazují ke stejným 

konfliktním liniím a ke stejným primárním a sekundárním nepřátelům. Primárním nepřítelem 

antagonistů i náboženských nacionalistů jsou lokální zkorumpované vlády, spolupracující se Západem, 

které je nutné z pohledu obou skupin násilně svrhnout, protože systém jejich vládnutí je 

nereformovatelný. Spoluprací se Západem místní politici přímo ohrožují cíle obou skupin, a jsou proto 

vnímáni jako primární nepřátelé (Černý, 2009). Náboženským nacionalistům a antagonistům daných 

her je rovněž společná antiglobalizační ideologie – obrana lokálních a národních tradic proti vnějším 

vlivům, zejména proti westernizaci, tzn. obrana proti šíření západních kulturních norem či hodnot 

(Mehmet, 2002). Sekundárním nepřítelem (viz Černý, 2009) obou skupin je specifický západní aktér – 

Spojené státy americké. Jejich „hříchem“ je to, že vojensky, diplomaticky či ekonomicky podporují 

lokální zkorumpované vlády a oklešťují vliv národních tradic důrazem na globální unifikovanou kulturu 

(Černý, 2009). Zároveň podporou demokracie a práv jednotlivce reprezentují protipól autoritářských 

režimů antagonistů i náboženských nacionalistů. V promluvách antagonistů USA vystupují i v roli 

primárních nepřátel – dle jejich slov jsou to vetřelci, kteří si zotročili místní obyvatelstvo. Tato idea již 

ale odkazuje k druhé zmíněné ideologii náboženských radikálů.  

 Kosmická válka je optika náboženských teroristů, kterou nahlížejí na svět jako na nepřátelské 

místo. Antagonisty i náboženské teroristy utlačuje čiré zlo, které je nutné ultimativně porazit – 

v podstatě ho „vymazat z povrchu zemského“ (Černý, 2009). V promluvách antagonistů najdeme teze 

o vypálení, očištění a zničení západního světa, ke kterému ale nemusí nutně dojít ještě za jejich života. 

Jejich oběť nicméně tezi o správnosti boje pouze posílí – buď roztočí „spirálu násilí“ (viz reakce Imrana 

Zakhaeva na smrt syna Viktora), či z nich učiní mučedníky, v jejichž odkazu je nutné pokračovat (viz 

reakce Makarova na odkaz jeho mentora Imrana Zakhaeva). Se zmíněnou optikou úzce souvisí 

představa spravedlivé války (viz Černý, 2009), která staví antagonisty i náboženské teroristy do pozice 

obětí, reagujících na vnější útlak, což dokumentují promluvy Al-Asada a Al-Bashira. Antagonisté  

i náboženští radikálové si ke svým teroristickým útokům vybírají symbolická místa či exponovaná 

západní náměstí – v prvním případě, aby vyslali vzkaz zkorumpované vládě (viz Makarov a mise No 

Russian) a v druhém, aby hrůzným divadlem vyvolali strach západní veřejnosti (viz například mise 

Piccadilly v rebootu MW).  

  



79 
 

3.3.2 Ideologický rámec obchodníků se zbraněmi  

 

 V této podkategorii analyzuji reprezentaci šesti vedlejších antagonistů, které lze definovat 

primárně jako obchodníky se zbraněmi. Jde o Amira Kaffarova z BF3, Alejandra Rojase z MW2, 

Waraabeho a Viktora „Volka“ Khristenka z MW3 a Faraze a Stovana Bosice z MoHW. Všichni jsou 

spojeni s ideologií „nové studené války“. Ačkoliv „souboj komunismu a kapitalismu“ skončil rozpadem 

Sovětského svazu, termín nová studená válka odkazuje k přetrvávající tenzi mezi Ruskem a USA i po 

roce 1991, reprezentovanou například anexí Krymu či ovlivňováním amerických prezidentských voleb 

roku 2016. Jak vidno, rozpad SSSR navíc nenarušil přetrvávající popularitu mediální reprezentace Rusů 

jako antagonistů (Cronin, 2019), což dokládá i zmiňovaný výzkum Habela s Valerianem (2016), kteří 

identifikovali Rusy jako druhou nejzastoupenější kategorii antagonistů akčních videoher, vydaných 

v letech 2001–2013 (viz Graf 2 výše). Přestože Rusové byli a stále jsou konstruováni jako antagonisté, 

jejich mediální reprezentace se změnila, stejně jako se po roce 1991 změnily vztahy USA a Ruska. 

Změně se věnuji v následujících řádcích, jelikož souvisí s reprezentací daných antagonistů.  

 Jak píše Cronin (2019), mediální reprezentace Rusů se po pádu SSSR změnila z čistého, 

ideologického zla na amorální zkorumpované nepřátele, spojené s organizovaným zločinem. Rusové 

začali být reprezentováni jako členové mafií, které obchodují se zbraněmi a zabíjejí za peníze. Schulzke 

(2013c) nicméně tvrdí, že dané FPS tituly spojují studenoválečnou hrozbu s terorismem, na což 

navazuje v dalším článku tvrzením o globálnosti terorismu (Schulzke, 2013b). V tomto kontextu proto 

není překvapivé, že se mezi uvedenou šesticí mimo dvou Rusů (Kaffarov a Khristenko) a obyvatele 

Bosny a Hercegoviny (Bosic), tedy státu bývalého východního bloku, vyskytují i Latinoameričan Rojas, 

Somálec Waraabe a Faraz z Blízkého východu. Rojas je i přes odlišnou etnicitu spojován  

s komunistickou mocí. Z jeho profilu v cutscéně plyne, že spolupracoval s KGB a vysloužil si přezdívku 

„Rudý Alex“. V profilu je také zmíněno, že brzy po rozpadu SSSR začal spolupracovat s teroristickými 

organizacemi. Spojení komunistické ideologie s terorismem je tedy v MW2 explicitně přítomno – hra 

spojuje „starého“ studenoválečného nepřítele s novou hrozbou terorismu. U ostatních antagonistů je 

však spíše přítomna ideologie „nové studené války“ – místo aby je spojovala komunistická ideologie, 

jsou definováni chamtivostí a zkorumpovaností (Cronin, 2019). U Stovana Bosice je například 

zdůrazněna absence jeho konexí na specifickou ideologii. Protagonista Dusty o něm říká, že ačkoliv 

zásobuje výbušninami vůdce islámské teroristické organizace, není náboženským fanatikem, jelikož 

usiluje pouze o peníze. Zároveň Dusty zdůrazňuje, že Bosic spolupracoval s jednotkami NATO 

v průběhu válek v Bosně a Hercegovině a Kosovu, ale jeho chamtivost ho později zavedla na 

nesprávnou stranu konfliktu. Somálec Waraabe, africký vojenský vůdce, je konstruován jako strůjce 

genocidy a dodavatel jedovatého plynu, který prodává Rusovi Volkovi. Právě Volk s Kaffarovem mají 

ke zkorumpovanosti nepřátel nové studené války nejblíže – Volk například uniká před protagonisty 

v „nablýskaném“ sedanu a Kaffarova dopadne rusko-americká skupina v luxusní vile. Oba jsou 

posledními prostředníky v obchodech se zbraněmi – Kaffarov například dodal atomovou bombu 

Solomonovi, aby tím zahájili atomovou válku s USA a učinili z Ruska znovu „Říší zla“ (Gagnon, 2010). 

U blízkovýchodního antagonisty Faraze je spojení s ruskými dodavateli zbraní zmíněno subtilněji – ani 

o něm ale protagonisté neopomenou říct, že obchoduje s padělanými kalašnikovy a ruskými optickými 

přístroji. Shrnuto, uvedené tituly šíří skrze dané reprezentace představu o Rusku jako zkorumpovaném 

státu, sponzorujícího celosvětový terorismus (Gagnon, 2010).  
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Shrnutí sekce 3.3.2 

 Obchodníci se zbraněmi jsou napříč analyzovanými tituly charakterizováni ideologií „nové 

studené války“, představy Ruska jako zkorumpovaného státu, který se stává po rozpadu SSSR ohniskem 

a sponzorem celosvětového terorismu, anebo státu, ochotného znovuzahájit závody v jaderném 

zbrojení s USA a stát se znovu „Říší zla“ (Gagnon, 2010). V kontextu daných her Rusové přímo 

přeprodávají zbraně teroristům či spolupracují s dodavateli z cizích států, které představují pro 

americké protagonisty hrozbu. I v případě, že jsou konkrétní vedlejší antagonisté jiné etnicity, jsou 

přímo spojeni s ruskými zájmy (viz například napojení Rojase na KGB či Waraabeho spolupráce 

s Volkem). Jak zmiňuje Schulzke (2013c) starý, studenoválečný nepřítel tedy v daných titulech slouží 

jako model reprezentace pro nového, teroristického nepřítele.   

 

3.3.3 Odpadlíci protagonistické frakce  

 

 Shepherd z MW2 a Solomon z BF3 představují antagonisty, kteří mohou potenciálně narušovat 

typický vzorec antagonismu analyzovaných titulů, tj. USA versus zahraniční hrozba. Generál Shepherd 

Američan je a Solomon s Američany (v podobě CIA) spolupracuje. Jedná se tedy o prototypy „falešných 

hrdinů“, vnášející pochybnosti do rámce „heroických protagonistů“ (Schulzke, 2013b). Právě otázce 

kritického potenciálu reprezentace těchto postav se věnuji v následujících řádcích.  

 Shepherd zradí skupinu britsko-amerických protagonistů, protože má odlišný cíl. Zatímco 

protagonisté se snaží válku s Ruskem ukončit a co nejdříve eliminovat Makarova, Shepherd se naopak 

snaží přiživovat americké válečné tažení, aby mohl dopadnout Makarova sám. V průběhu MW1 totiž 

pod jeho velením zahynulo 30 tisíc mariňáků při výbuchu atomové bomby. Obrovské ztráty narušily 

jeho reputaci, takže ji chtěl znovunabýt právě dopadením Makarova. Shepherd v průběhu narativu 

MW2 navýší kapacity a bojeschopnost americké armády, kterou považuje za nejsilnější vojenskou sílu 

v dějinách lidstva. Shepherdova ideologie je, jak plyne z rozborů několika autorů (viz například Gagnon, 

2010 či Robinson 2014), kombinací amerického excepcionalismu a extrémního patriotismu. Americký 

excepcionalismus je politická teorie, opírající se o dva předpoklady. Prvním je unikátnost amerického 

státního uspořádání či „americké zkušenosti“, tzn. možnosti žít v relativně svobodném státě, opírajícím 

se na rozdíl od většiny evropských států o ideály svobody a demokracie již od svého založení. Druhým 

předpokladem je šíření těchto ideálů do ostatních států a schopnost přetvářet je v podstatě ke svému 

obrazu. USA tak „teorie výjimečnosti“ předurčuje k ochraně států, jejichž demokracie je v ohrožení, 

a to bez ohledu na mezinárodní smlouvy, které podobné intervence omezují či přímo zakazují (viz 

Robinson, 2014). Gagnon (2010) si všímá, že tato teorie byla součástí Bushovy neo-konzervativní 

politiky, přičemž Cayatte (2017) dokonce nachází překryvy mezi promluvami George W. Bushe 

a Shepherda, zejména v kontextu užití vojenské síly nejenom k celosvětovému šíření amerických 

demokratických hodnot, ale také k ochraně vlastních zájmů. Fakt, že Shepherd je v MW2 antagonistou, 

má tak potenciál kritické subverze, a to nejenom teorie výjimečnosti, ale i politiky z ní vyplývající. Tato 

ideologie totiž zaštiťovala americké invaze do Iráku a Afghánistánu (Andersen a Kurti, 2009). Zmíněná 

subverze je ale podkopávána dvěma prvky – samotnými důvody a motivy Shepherdova antagonismu 

i jeho reprezentací.  
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 Zaprvé – k přeměně v antagonistu dojde u generála Shepherda při zmíněném nukleárním 

útoku v MW1, neboť ho dovede k pochybnostem o svých schopnostech a ke snaze o „očištění svého 

jména“. Shepherd se tak ocitl v pozici nevinné oběti, reagující na útok cizí mocnosti. Zmíněný rámec 

oběti je součástí teorie amerického excepcionalismu (Robinson, 2014). Je však důležitější, že není 

typický pouze pro reprezentaci antagonistů, ale i protagonistů, a Robinson (2014) ho dokonce označuje 

za hlavní rámec reprezentace konfliktu ve válečných hrách. Dle mého názoru je kritický potenciál 

Shepherda jako nepřátelského příslušníka americké armády podkopáván využitím rámce, který 

konstruuje jeho antagonismus ve světle reakce na amorálnější činy neamerických antagonistů.  

 Zadruhé – přikláním se k názoru Schulzkeho (2013b), že kritický potenciál Shepherda mohl být 

využit více – absentuje totiž výraznější narativní pozadí a jeho zrada je prezentována v podobné 

hybridní sekvenci jako u Al-Asada v misi The Coup, jak si všímají Welsh (2012) či Carpels (2015). 

Shepherd se od ostatních antagonistů také neliší důrazem na nacionalistické ideály. Jak zdůrazňuje 

Carpels (2015), při reprezentaci „vnitřního amerického nepřítele“ by bylo přesvědčivější zpochybňovat 

i činy samotných hratelných postav, jak se do jisté míry děje v rebootu MW (viz Tabulka 3). V důsledku 

černobílé reality MW2 je totiž Shepherdova reprezentace blízká ostatním, neamerickým antagonistům.  

 Solomon v BF3 spolupracuje jako tajný agent se CIA, kterou ve hře zastupují dva agenti, 

vyslýchající hlavního protagonistu Blackburna. I když jsou oba konfrontováni s videem, ve kterém 

Solomon podřezává amerického vojáka Millera, jejich důvěru v agenta to nenaruší. Blackburnovi 

naopak nevěří už od počátku, protože zavraždil svého velícího amerického důstojníka (viz Tabulka 3) 

ve spolupráci s Rusy. Než aby BF3 prezentoval rámec falešných hrdinů skrze Solomona či CIA, 

prezentuje spíše rámec „všemocného teroristy“ (Schulzke, 2013b), který na svou stranu získal obranné 

složky USA. Dle Schulzkeho (2013b) se jedná o potenciálně kritické téma, jelikož BF3 v podstatě napadá 

motivy jednání těch, kteří by měli být odpovědní za potírání terorismu, a nikoliv za jeho podporu. Tento 

potenciál zůstal však podle mého soudu opět nevyužit – Solomon je ještě méně vykreslenější postavou 

než Shepherd a jeho motivy k nukleárním útokům na USA či Evropu nejsou v BF3 objasněny, a proto 

ho není možné zaštítit koherentní ideologií.  

 

Shrnutí sekce 3.3.3 

 Ačkoliv jsou antagonisté MW2 a BF3, Shepherd a Solomon, odpadlíky a zrádci protagonistické 

frakce, kritický potenciál jejich reprezentace, který by mohl napadat ideologické motivy boje 

protagonistů (Schulzke, 2013b), není naplněn. Shepherd je konstruován skrze ideologii amerického 

excepcionalismu (viz Robinson, 2014), tj. přesvědčení o výjimečnosti USA, a skrze snahu o šíření ideálů 

demokracie a individualismu mimo americké území. MW2 tak mohlo být potenciálním zdrojem kritiky 

ideologie, která řídila invazi do Iráku (Andersen a Kurti, 2009). Shepherdova ideologie je ale 

konstruovaná v reakci na antagonistický útok, a nepodrývá proto motivy protagonistů a černobílou 

konstrukci konfliktu v MW2. Shepherd je navíc reprezentován pomocí podobných prvků jako 

neameričtí protagonisté, ideologií radikálního nacionalismu či jeho zradou prezentovanou v hybridní 

sekvenci. Shepherdova reprezentace jako „domácího nepřítele“ se proto neliší od neamerických 

protagonistů. Podobně reprezentován je i Solomon se CIA v BF3 – zmíněný blízkovýchodní terorista si 

podmaní americké obranné složky, které mu bezvýhradně věří. Bližší ideologické motivy Solomonova 

jednání ale nejsou v BF3 představeny. Solomon tak podléhá nejenom představě všemocného teroristy 

(Schulzke, 2013b), ale i filtru postav (Pötzsch, 2017), aplikovanému v předchozích dvou kategoriích. 
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3.4 Čtvrtá kategorie – Vizuální reprezentace antagonistů skrze vzhled 

a prostředí 
 

 Poslední kategorii opět věnuji reprezentaci antagonistů, tentokrát té vizuální. Konkrétně se 

zaměřím na dva prvky – vzhled antagonistů a prostředí, v němž jsou vyobrazeni. Kromě vzhledu 

antagonistů se ale soustředím i na jejich psychické vlastnosti, které by mohly odkazovat ke 

stereotypům jako k souboru zjednodušujících a zobecňujících znaků, jež představují hodnoty či 

předpoklady, týkající se chování daných skupin (Jirák a Köpplová, 2003). Co se týče prostředí, analýze 

podrobím dvě skupiny, domovské státy antagonistů a státy antagonisty okupované. V kontextu 

okupovaných prostředí mě zajímá, jakou vizuální transformací prošly v důsledku invaze a jaké 

potenciální důsledky může jejich transformace mít na reprezentaci antagonistické frakce. Reflektuji 

proto zasazení Homefrontu, MW2 a MW3, které se výlučně (Homefront) či částečně odehrávají na 

americké či evropské půdě.  

Mou metodologickou pomůckou při analýze vzhledu a prostředí je teorie orientalismu. Tento 

západní diskurz konstruuje Východ jako nemoderní, exotické a necivilizované místo, předurčené ke 

kolonizaci (Said, 2008). V analýze použiji různé a aktualizované podoby této teorie – budu se odkazovat 

například na neo-orientalismus či techno-orientalismus. Orientalismus poslouží pro účely mé analýzy 

jako zastřešující teorie – jak dokládají Bernstein a Studlar (1997), za pomoci různých podob 

orientalismu lze studovat typické způsoby reprezentace etnicity, národnosti či jinakosti obecně. 

Společně se Saidem (2008) bych doplnil, že lze analyzovat zejména jinakost Východu – a analyzovaní 

antagonisté v drtivé většině z Východu (Ruska, Blízkého východu či východní Asie) pocházejí (viz sekce 

2.3). Právě proto, že je orientalismus onou zastřešující teorií východní reprezentace, lze ho využít při 

analýze vzhledu i prostředí. To dokládají i dosavadní herní výzkumy – Höglund (2008) například využívá 

neo-orientalismu při analýze blízkovýchodního prostředí v akčních videohrách a Šisler (2008) či Komel 

(2014) při analýze vizuální reprezentace postav. Prvky vzhledu a zobrazeného prostředí spolu úzce 

souvisí jako součásti vizuální reprezentace – antagonisté mohou být stereotypizováni skrze prostředí  

i vzhled či mohou být oba prvky na obecnější úrovni spojeny s některou formou orientalismu.   

 

3.4.1 Blízkovýchodní antagonisté a neo-orientalismus 

 

 Jelikož v této sekci budu rovněž pojednávat o reprezentaci prostředí, je vhodné geograficky 

vymezit, co míním pojmem „blízkovýchodní“. Jde o širší Blízký východ, nejen celý arabský svět (Blízký 

východ a severní Afrika spolu se Somálskem), ale i Afghánistán a Pákistán (viz Wikipedia – Greater 

Middle East, 2020). Využil jsem toto širší geografické vymezení, protože reprezentace daných 

antagonistických států je v pěti analyzovaných titulech (trilogie MW, BF3 a MoHW) podobná a arabský 

svět je spolu s Afghánistánem a Pákistánem v jejich kontextu často nesprávně jazykově prolnutý (viz 

níže citované příklady z Ibaid, 2019). Dominantním náboženstvím v těchto oblastech je islám 

(Wikipedia – Greater Middle East, 2020). Širší Blízký východ byl zároveň politický termín, použitý pro 

označení iniciativy Bushovy administrativy, která měla demokratizovat a politicky a ekonomicky 

stabilizovat region, považovaný za hlavní „semeniště“ terorismu (Urbánek, 2004). Zmíněných pět titulů 

z této představy vychází a jejich reprezentace blízkovýchodních obyvatel je v souladu s teorií  

neo-orientalismu. Neo-orientalismus je, jak píší Höglund (2008) či Altwaiji (2014), revitalizovaným 
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orientalismem po útocích na Světové obchodní centrum 11. září 2001. Jedná se o teorii, ospravedlňující 

a podporující vojenské intervence USA na Blízkém východě, a podobně jako původní orientalismus 

vytvářející představu imaginárního místa, obývaného převážně militantními teroristy (Höglund, 2008).    

Při prezentaci blízkovýchodních antagonistů vycházím z literatury, reflektující reprezentaci 

islámských teroristů (viz například Trattner, 2016). Ačkoliv nejsou antagonisté většinou explicitně 

spojeni s určitým náboženstvím, spojení lze nalézt v implicitní rovině. Osobně jsem je ale nalezl  

i v určitých ideologických prvcích promluv (viz sekce 3.3.1). Trattner (2016) nachází další propojení 

blízkovýchodních antagonistů s islámským terorismem prostřednictvím etnického původu antagonistů 

a zasazení her. Ačkoliv blízkovýchodní antagonisté nejsou konstruováni jako muslimové, tituly skrze 

intersekcionalitu různých kategorií jejich odlišnosti tuto konstrukci podporují (Trattner, 2016). Původ 

antagonistů (trilogie MW, BF3, MoHW) je nejčastěji arabský a hry jsou tak nejčastěji zasazeny do 

arabských zemí. Ve výsledku ale není důležité, zda antagonisty označíme jako Araby či teroristy, jelikož 

dané hry šíří stereotypní mediální reprezentaci, že Arabové a islámští teroristé jako kategorie splývají 

(Ibaid, 2019). Reprezentace arabského světa je zploštěna na několik zjednodušujících obrazů, 

souvisejících zejména s nepřátelstvím vůči USA (Šisler, 2008). Tituly také nesprávně a nerealisticky 

konstruují určité země jako arabské. Výstižněji řečeno – antagonisté v určitých státech mluví arabsky  

a používají arabské písmo, ačkoliv to neodpovídá realitě. Ibaid (2019) nabízí několik příkladů:  

• MW2 – arabsky mluvící antagonisté a arabské písmo v ulicích Afghánistánu, ačkoliv 

arabština zde není používaným jazykem; 

• BF3 – totéž písmo a tatáž mluva v kurdských oblastech a v Iráku, kde se mluví persky;  

• MoHW – antagonisté v Pákistánu, hovořící arabsky, ačkoliv se zde mluví urdsky (Ibaid, 

2019). 

S arabštinou jsou tedy spojeny i oblasti, ve kterých se arabsky nemluví a nepíše, ale hlavně 

oblasti, které jsou v daných titulech konstruovány jako „hnízda terorismu“ (Graham, 2006). 

Reprezentace muslimského světa je zredukována do zjednodušeného etnického rámce, který je navíc 

konstruován prostřednictvím jednotné představy terorismu (Ibaid, 2019). Muslimové, potažmo 

Arabové, jsou navíc v daných titulech jasně protiameričtí (viz sekce 3.3.1) a výlučně „cizí“. Přestože 

muslimové v USA tvoří početnou menšinu, čítající 3,5 miliónu obyvatel (Mohamed, 2018), dané tituly 

to neakcentují a američtí protagonisté se s muslimy střetávají výhradně v konfliktním rámci, většinou 

přímo v islámských zemích (Ibaid, 2019).  

Prostředí Blízkého východu je v daných hrách většinou reprezentováno skrze nepřehledný  

a poničený labyrint velkoměst,73 což má dva hlavní důsledky. Zaprvé – nebezpečí hrozí protagonistům 

v podstatě odkudkoliv. Blízkovýchodní nepřátelé jsou na střechách i balkónech či se schovávají 

v úzkých uličkách a za zdmi rozbořených budov. Města jsou tak hráčům představována jako „hnízda 

všudypřítomných teroristů“ (Graham, 2006). Nebezpečí hrozí odkudkoliv i od kohokoliv. Auta jsou 

používána jako bomby a civilistům nelze v celkově nepřátelském prostředí věřit. Mohou být 

informátory teroristů a vyzradit pohyb protagonistických jednotek ve městě (Graham, 2006). Zadruhé 

– protože jsou města reprezentovaná jako místa, kde neplatí zákony, řád sem přinášejí právě americké 

jednotky (Graham, 2006). Höglund (2008) navazuje tvrzením, že arabská města by perspektivou 

 
73 Častým prostředím (zejména pro MoHW) jsou také horské vesničky se skromnými budovami. Těm se nevěnuji 
zvlášť, jelikož se z rámce terorismu nevymykají. Právě naopak – v MoHW u jemenské vesnice protagonisté najdou 
jeskyni s tréninkovým zázemím teroristů a výbušninami (pozn. autora).  
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amerických jednotek v podstatě měla přestat být arabská a transformovat se do kapitalistické 

demokracie západního stylu. Zmíněné prvky jsou explicitně prezentovány v MW2 v prostředí 

afghánského města, které hráč sleduje z pozice kulometčíka amerického armádního vozu. Protagonisté 

zmíní, že to tu vypadá jako na Divokém západě, což přeneseně znamená, že tu nevládnou zákony, ale 

zbraně. Zároveň upozorňují hráče, že má hlídat střechy budov, ze kterých hrozí útok. Protagonisté 

narazí na tři podezřelé civilisty, sledující je z přilehlého balkónu, a jeden americký voják neopomene 

zdůraznit, že se určitě jedná o zvědy. V BF3 v misi z prostředí Íránu pak protagonisté v tancích čelí vlnám 

civilních aut, naplněných bombami. To je jen výběr příkladů, souhrnně konstruujících blízkovýchodní 

lokality jako místa, ve kterých lze pouze bojovat se všudypřítomnou hrozbou terorismu (Graham, 

2006).  

S islámem jsou blízkovýchodní města spojena i v explicitní rovině. Hráči bojují v prostředí 

minaretů, mešit a bazarů či v jejich blízkosti (Šisler, 2014). Tituly tím mění svatá či přinejmenším 

symbolická místa (viz Höglund, 2014) v dějiště nepřetržitých bojů. Protože tyto lokality postrádají civilní 

obyvatelstvo, z her je vyňata reprezentace „obyčejného“ muslimského občana, který by se v mešitách 

modlil, či obchodoval na tržištích. Architektonické prvky tak pouze prohlubují jinakost blízkovýchodních 

měst v sepětí s terorismem (Trattner, 2016). Prostředí blízkovýchodních měst jsou plná 

propagandistických plakátů či graffiti (Höglund, 2014) se symboly antagonistické frakce či 

s podobiznami hlavních bossů, kupříkladu Al-Asada (MW1). Překřížené šavle jsou nejčastějším 

symbolem, používaným blízkovýchodními frakcemi v MW1, MW2 a BF3, a také znakem stereotypní 

orientalistické reprezentace (Šisler, 2008). Dalším symbolem jsou rovněž na stěnách nasprejované 

překřížené kalašnikovy, symbol Al-Qataly, antagonistů rebootu MW. „Vyprávění skrze prostředí“ jako 

součást vloženého narativu (Švelch, 2019) těchto titulů tak rovněž posiluje neo-orientalistické 

stereotypy – hráči je skrze dané symboly předkládáno, že se nachází na nepřátelském území, 

podřízeném teroristům. 

Reprezentace západních měst často kontrastuje s reprezentací měst blízkovýchodních. Západní 

jsou zobrazena věrněji (viz Ząbecki, 2019 či Ibaid, 2019) a obsahují řadu kopií reálných památek či 

budov (Schulzke, 2013b). Zatímco například hráči v BF3 bojují v ulicích „prosluněného“ a čistého 

hlavního města Francie s Eiffelovou věží v dáli, další hlavní město, íránský Teherán, je reprezentován 

jako temné, rozbořené a špinavé město se všudypřítomnými graffiti (Ibaid, 2019).74 Výjimku 

z reprezentace špinavých a zničených ulic blízkovýchodních měst představuje zejména prostředí 

Dubaje v MoHW či MW3, i v něm však absentují civilisté. 

Co se týče vzhledu blízkovýchodních antagonistů, je většinou tvořen několika schématy – 

šátkem na hlavě, plnovousem a levným zbraňovým arzenálem, nejčastěji ruskými kalašnikovy (viz 

Šisler, 2014 a Obrázek 7 a 8). Tato schémata rovněž odkazují k teroristickému rámci a kontrastují 

s moderní výbavou amerických protagonistů (Trattner, 2016). Vzhledové prvky, například nemoderní 

zbraňový arzenál, ve spojení se zmíněnou reprezentací prostředí rozpadlých blízkovýchodních měst 

podtrhují představu podřízené a barbarské kultury, kterou je nutné kolonizovat – eufemisticky řečeno 

„zcivilizovat a zmodernizovat“. Zmíněné prvky reprezentace tak odkazují i k původnímu Saidovu (2008) 

orientalismu. Zřejmě nejpregnantněji je rámec „zaostalosti a barbarství“ zachycen v deníku 

protagonisty Soapa při popisu somálské milice z MW3: „V Africe jsme se posunuli od nejlepšího 

vybavení k vyřazeným zbraním ze studené války.75 Zdejší obyvatelé střílejí ze zbraní, které by ani 

 
74 Je faktem, že za zchátralostí může stát zemětřesení, které však proběhlo v Iráku, nikoliv v Íránu (pozn. autora).  
75 I v tomto úryvku je přítomný rámec „nové studené války“, Rusů jako sponzorů terorismu (pozn. autora).  
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Kamarovův (ruský protagonista – pozn. autora) dědeček nepoužíval […] Těžko uvěřit, jak daleko jsme 

od Ultranacionalistů, starých dobrých „UN“. UN může odkazovat k mírotvůrcům (UN = anglická zkratka 

pro OSN, organizaci dohlížející na světový mír – pozn. autora) ve srovnání s chováním afrických 

povstalců […] Ti kolem tebe hodí pneumatiku a zapálí ji“ (Soap’s Journal 2011, s. 70–71).76 

 

 

 

K doplnění celkové mozaiky reprezentace blízkovýchodních teroristů zbývá poslední titul – 

reboot MW, který jsem zatím záměrně nereflektoval. Na rozdíl od ostatních titulů77 se totiž odehrává 

ve fiktivním státě Urzikstán, ve kterém probíhají mise, odkazující k reálným událostem, například 

k útoku militantních islamistů na americkou ambasádu v libyjském Benghází v misi The Embassy. 

Osobně vnímám kontrast mezi fiktivními a realistickými prvky jako narušující slibovaný kontroverzní 

charakter zážitku. V rebootu MW lze vysledovat i prvky, jež některé ze stereotypních reprezentací 

blízkovýchodního prostředí nabourávají. Reboot MW představuje komplexnější, a v důsledku  

i věrohodnější, realitu blízkovýchodních bojů. Ačkoliv jsou blízkovýchodní aktéři urzikstánského 

odboje do značné míry závislí na americko-britské armádní technice, mají zároveň vlastní zájmy, na něž 

berou protagonisté ohled. Zájmy a pohnutky urzikstánského odboje (personifikovaně řečeno Farah  

a Hadira) nakonec konstruují celý narativ rebootu MW. Urzikstánský odboj reprezentuje liberálnější 

křídlo náboženských nacionalistů, ochotných spolupracovat se Západem (Černý, 2009), na rozdíl od 

radikálů z Al-Qataly. Zmínění antagonisté se však ideologií (viz sekce 3.3.1), používanými symboly (viz 

popis znaku Al-Qataly výše) či arabskou reprezentací (členové Al-Qataly mluví arabsky a používají 

arabské písmo) neliší od antagonistů trilogie MW. Vývojáři rebootu MW ve spolupráci 

 
76 Protagonista pravděpodobně odkazuje k praktice zvané necklacing, z doby apartheidu v Jižní Africe (viz Oliver, 
2018), tedy z jiné geografické oblasti, než je Somálsko (pozn. autora).   
77 V MW1 se například o Saudské Arábii hovoří jako o „nejmenovaném státě s ropným bohatstvím“ – snahu 
o fiktivnost ale podkopává lokalizace státu na reálné mapě v cutscénách. Vývojáři rebootu MW však pro účely 
hry vytvořili i fiktivní mapu. 

Obrázek 7 a 8: Dva typické znaky teroristicko-arabského charakteru nepřátel – šátek či plnovous. 

Zdroje: MW1 Wiki – OpFor, 2020 a MoH Wiki – Al Qaeda, 2020. 
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s blízkovýchodními konzultanty (Forward, 2019) nicméně skutečně zachytili realističtější atmosféru 

blízkovýchodních bojů, ve kterých se zájmy lokálních milic často kříží či doplňují se zájmy velmocí, jako 

jsou USA či Rusko.  

 

Shrnutí sekce 3.4.1  

 Reprezentace antagonistů širšího Blízkého východu, zahrnujícího mimo arabského světa také 

Afghánistán a Pákistán, je podřízena rámci neo-orientalismu, revitalizovaného orientalismu po útocích 

na Světové obchodní centrum 11. září 2001 (Höglund, 2008). Daní antagonisté jsou skrze 

intersekcionalitu různých prvků (Trattner, 2016) – skrze vzhled a skrze prvky prostředí, ze kterého 

pocházejí – konstruováni jako islámští teroristé. Jak jsem zmínil, širší Blízký východ nezahrnuje pouze 

arabský svět, v daných titulech (trilogie MW, BF3, MoHW) se objevují i „blízkovýchodní“ antagonisté 

z Afganistánu a Pákistánu, prostřednictvím své mluvy a písma nesprávně spojovaní muslimským 

světem. Reprezentace muslimského světa je tak redukována do etnicky zjednodušeného arabského 

rámce, navíc konstruovaného prostřednictvím jednotné představy terorismu (Ibaid, 2019). 

Antagonisté odkazují k této představě i svým vzhledem – šátkem na hlavě, plnovousem a levným 

zbraňovým arzenálem, nejčastěji ruskými kalašnikovy (viz Šisler, 2014). Tato vizuální schémata 

kontrastují s moderní výbavou amerických protagonistů (Trattner, 2016), konstruují antagonisty jako 

členy nemoderní a podřízené společnosti, kterou mají americké jednotky pomocí svého válečného 

tažení kolonizovat a civilizovat (Said, 2008). V explicitnější rovině je orientalistický rámec přítomný  

i v reprezentaci blízkovýchodních měst, zobrazovaných jako chaotické, špinavé a rozbořené labyrinty, 

v nichž hrozí všudypřítomné nebezpečí, dokonce i od civilistů (Höglund, 2008 či Graham, 2006), pokud 

jsou ovšem civilisté vůbec zobrazeni. V daných titulech (trilogie MW, BF3, MoHW) totiž civilisté 

většinou absentují – hry na živoucích náboženských (minarety, mešity) či symbolických místech 

(bazary) nezobrazují „obyčejné“ muslimské občany a blízkovýchodní města tak působí jako pouhá 

„hnízda“ (Graham, 2006) či „semeniště“ (Urbánek, 2004) islámského terorismu. Islám je 

reprezentovaný jako cizí náboženství, a ačkoliv v USA žije 3,5 miliónu muslimů (Mohamed, 2018), 

s touto integrovanou menšinou nepřijdou protagonisté v amerických lokacích do styku (Ibaid, 2019). 

Některé ze zmíněných reprezentací Blízkého východu narušuje reboot MW. Osud 

blízkovýchodních protagonistů v něm tvoří stěžejní část narativu a urzikstánští odbojáři jsou 

s britsko-americkými jednotkami rovněž v rovnocennějším vztahu. Blízkovýchodní antagonisté se 

nicméně svou antizápadní rétorikou a ideologií (více viz sekce 3.3.1) či reprezentací (arabský jazyk 

a písmo) neliší od antagonistů původní trilogie MW.   

 

3.4.2 Rusové jako vnější nepřátelé 

 

 S ohledem na reprezentaci východního prostředí, ve kterém jsou ruští antagonisté 

zobrazováni, jsem identifikoval dva hlavní rámce, které prezentuji v Tabulce 5. „Východ“ zastupuje 

vybrané lokality Ruska a států bývalého SSSR z trilogie MW. Rozhodl jsem se zvolit tuto širší lokalizaci, 

protože, jak ukazuji v tabulce i dále v textu, některé bývalé sovětské republiky, jako Ukrajina, 

Kazachstán, Ázerbájdžán, jsou zobrazovány podobně jako Rusko, a jejich reprezentaci lze vsadit do 

daných rámců. Trilogii MW jsem zvolil jako příklad, jelikož se na Východě z velké části odehrává. 
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V rebootu MW či BF3 se ruští antagonisté vyskytují v blízkovýchodním prostředí, kterému jsem se již 

věnoval. Oba rámce – orientalismus a oživená komunistická minulost či „nová studená válka“ – 

souvisejí i s prvky vzhledu či s psychickými vlastnostmi, jimž se věnuji v textu pod tabulkou.   

 

  

První rámec – Orientalismus  

 První rámec prostředí opět shrnuje deník protagonisty Soapa. Píše například o ledabyle 

postavených ruských budovách, jejichž zdmi procházejí kulky (Soap’s Journal 2011, s. 12).78 Za nejtěžší 

aspekt při svém uzdravování v Rusku považuje samotné ruské prostředí (tamtéž, s. 32), které líčí jako 

mrazivé (tamtéž, s. 70). Protagonista se dotkne i azbuky jako místního písma, označí ji za cizozemské, 

marťanské písmo (tamtéž, s. 30). Soap tak shrnuje tři způsoby, kterými je Východ, tj. Rusko a bývalé 

sovětské republiky, reprezentován zejména v MW1, ale z velké části i ve zbylých dílech této trilogie.  

Zaprvé – Východ je konstruován jako zaostalé a nemoderní místo, kde lidé žijí v ledabylých, 

skromných vesnických příbytcích, což se odráží i v jejich vzhledu, výbavě a vlastnostech. Soap například 

o vedlejším antagonistovi Viktorovi Zakhaevovi píše: „Jak mi mohl vyhublý Rus na dietě, sestávající 

z vodky a boršče, utéct? Viktoru Zakhaevovi je možná 39, ale běhá, jak kdyby mu bylo 22 […] Měl 

opravdu výdrž jako hřebec“ (Soap’s Journal 2011, s. 23). Příchylnost Rusů k vodce se neodráží jen 

v textové reprezentaci trilogie MW, ale i v té vizuální. Hned v první misi MW1, ve které se hráč střetne 

s Rusy, narazí na lodní palubě na opilého Rusa a v MW2 potká Rusa, který z lednice vyndává láhev 

vodky (MW2 Wiki – Exodus, 2020). Tyto reprezentace fungují na principu stereotypní generalizace 

(Jirák a Köpplová, 2003) – ruští antagonisté „musí jako všichni Rusové“ pít vodku, jíst boršč, být vytrvalí 

a odolní (viz popis Viktora Zakhaeva). Podstatnější ale je, že Rusové jsou kvůli těmto charakteristikám 

konstruováni jako nemoderní, nekompetentní vojsko, které lze kvůli jeho nedisciplinovanosti snadno 

porazit. „Shadow Company (americká antagonistická frakce podléhající Shepherdovi – pozn. autora) 

 
78 Přepis deníku je k nalezení i na fanouškovské wiki (viz CoD Wiki – Soap’s Journal, 2020).  

Rámec 
 

Charakter lokalit Titul, mise a stát (ve kterém se mise 
odehrává) 

Orientalismus 
 
 

Vesnické, horské  
a nehostinné prostředí, 
mise odehrávající se 
většinou v noci či 
v zasněženém prostředí 
(Contingency, 
Cliffhanger) 

MW1: Blackout (Rusko), Hunted (Rusko), 
Ultimatum (Rusko), All In (Rusko), 
Safehouse a Heat (Ázerbájdžán) 
 
MW2: Contingency (Rusko), Cliffhanger 
(Kazachstán) 

Oživená komunistická 
minulost či „nová studená 
válka“ 
 

Ukrajina po havárii 
černobylské elektrárny, 
raketová základna, 
gulag 

MW1: All Ghillied Up a One Shot One Kill 
(Ukrajina), No Fighting In The War Room 
(Rusko) 
 
MW2: The Gulag (Rusko) 
 

Tabulka 5: Prezentace dvou hlavních rámců ruské reprezentace na příkladu trilogie MW. 
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jsou jiný typ nepřátel. Jsou vycvičení stejně jako my. Nejsou jako Ultranacionalisté, opilí vodkou,“ 

postihuje Soap rozdíl mezi americkým a ruským vojskem (Soap’s Journal 2011, s. 61). Nemodernost 

ruských jednotek je podporována i úrovní jejich výbavy a vzhledem. Viktor Zakhaev, velitel pozemních 

jednotek ultranacionalistů, má sportovní bundu a tenisky, což se u velitele pozemních vojsk neočekává 

a což kontrastuje s moderní výbavou amerických a britských protagonistů.79 V MW1 mají také americké 

jednotky nad Rusy technologickou převahu v podobě letounu AC-130 či technologie nočního vidění.  

Zadruhé – Východ je nehostinný a nepřátelský, což platí o jeho obyvatelích i klimatu, mrazivém 

a těžkém k žití. Mise, odehrávající se na Východě, jsou zasazeny do prostředí zasněžených horských 

štítů (viz mise Cliffhanger v MW2) či horských vesniček, což platí o MW1, kde se navíc většina misí 

odehrává v noci, v temném a neosvětleném prostředí, ve kterém se mohou nepřátelé skrývat kdekoliv. 

Rusové jsou navíc konstruováni jako brutální – jeden z Ultranacionalistů, chystající se mučit amerického 

protagonistu pilkou na železo, hovoří o ženevských úmluvách, zakazujících mučení zajatců, jako  

o hezké, ale v praxi neproveditelné teorii (viz MW1 Wiki – Ultimatum Transcript, 2020).80 

Zatřetí – Rusko je v Soapově deníku představeno jako „výlučně cizí místo“, svými kulturními 

prvky až mimozemské. Implicitně je v něm obsažena i představa, že jen západní kulturní zvyklosti jsou 

ty správné, a proto se vyplatí za ně bojovat, šířit je do východního světa a v podstatě ho „zezápadnit“.  

V souhrnu tedy některé tituly, především trilogie MW, obsahují prvky původního Saidova 

(2008) orientalismu. Východ je konstruován jako zaostalé místo s nemoderním a nekompetentním 

vojskem, jehož protipólem jsou britské a americké jednotky s „tím správným výcvikem“. Východ je 

nehostinné a nepřátelské místo, plné vojáků s barbarskými praktikami a východní zvyky jsou 

nepochopitelné a složité, představují protipól správných a kulturních hodnot Západu, které je třeba 

šířit do východního světa (Said, 2008).  

Rámec zaostalých vesnic či nehostinných prostředí by mohla nabourávat reprezentace 

východních měst. Ta nalezneme v BF4, MoHW či rebootu MW. V BF4 se hráč střetne s ruskými 

jednotkami v Baku, hlavním městě Ázerbájdžánu. Město s moderní architekturou je ale ve hře 

reprezentováno jen prostřednictvím chudších čtvrtí, polorozbořených škol či továren a nedokončených 

mrakodrapů (Ząbecki, 2019). Americký protagonista si v jedné továrně posteskne, že mu Baku jen těžko 

může připomínat domov. Město, v jehož architektuře se snoubí evropské, asijské a ruské vlivy 

(Bowman, 2019), je totiž v pojetí daného titulu líčeno jako výlučně cizí, chudé a zaostalé, a jeho 

reprezentace tudíž podléhá orientalistickému rámci. MoHW zobrazuje hlavní město Bosny  

a Hercegoviny, Sarajevo. To je z narativně nespecifikovaných důvodů v polorozbořeném stavu, i když 

se hra odehrává minimálně třináct let po bosenské válce, kdy bylo Sarajevo značně poškozeno (viz MoH 

Wiki – Old Friends, 2020). Vzhledem k tomu, že se zde hráči snaží dopadnout obchodníka se zbraněmi 

Bosice, lze na reprezentaci města nahlížet prizmatem „nové studené války“. Sarajevo je jedno z dalších 

chaotických míst, které se „nevzpamatovalo“ z rozpadu SSSR a poskytuje vhodný úkryt kriminálníkům. 

Reprezentace Sarajeva v MoHW je paradoxně podobná reprezentaci níže zmiňovaného Černobylu 

z MW1 (viz Payne, 2016). Z rámce „nové studené války“ a orientalismu se proto vymyká pouze 

reprezentace realisticky vyobrazeného Petrohradu v rebootu MW (viz Daily Tech, 2019). 

 
79 Viktorovo oblečení připomíná oblečení gopniků, subkultury chudých mladých Rusů (viz Houška, 2017). 
80 U těchto promluv jsem zvolil citaci transkriptu z fanouškovské Wiki – ruští vojáci v této situaci hovoří rusky 
a jejich dialog je nepřepsaný do herních titulků. V transkriptu jsou nicméně jejich promluvy přeložené do 
angličtiny (pozn. autora).  
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Druhý rámec – Oživená komunistická minulost či „nová studená válka“ 

 Při prezentaci druhého rámce ruské reprezentace se věnuji prostředí antagonistických států  

a vzhledu antagonistů, které odkazující k oživované komunistické minulosti či nové studené válce. 

Termín nová studená válka tu má dva významy – zaprvé odkazuje ke způsobům, jakými hry vytvářejí 

„moderní komunisty“ po rozpadu SSSR a zadruhé odkazuje ke Croninově (2019) pojetí Rusů jako 

mafiánů a sponzorů terorismu, což revitalizuje studenoválečné pnutí mezi USA a Ruskem. Oba významy 

se, jak vysvětlím dále, mohou v titulech prolínat.  

Zřejmě nejexplicitnější podoba tohoto prolnutí je reprezentovaná prostředím Černobylu 

v MW1, dějištěm jaderné havárie z roku 1986. O deset let později je tu hráč v roli kapitána Price 

vysazen na misi s cílem zavraždit Imrana Zakhaeva, obchodujícího s jaderným palivem. Zabít Zakhaeva 

se ale protagonistům nepodaří, takže ten později odpálí ve spolupráci s Al-Asadem atomovou bombu.81 

Imran Zakhaev chce vrátit Rusku zašlou slávu z časů Sovětského svazu (viz DerkaDog, 2007). Jak si všímá 

Payne (2016), Černobyl je jedno z mála reálných míst, na které se MW1 odkazuje. Ohnisko jaderné 

havárie je ale prezentováno jen jako ohnisko kriminality, což podporuje představu chaotičnosti, 

anarchie a bezpráví po rozpadu Sovětského svazu (viz Cronin, 2019). Rusové jsou prezentováni jako 

členové mafií, které pro peníze udělají cokoliv. Ukrajina je prostřednictvím Černobylu rámcována jako 

stát v úpadku, doslovném i legálním, jako místo, lákající teroristy, a vyžadující západní dohled. 

V souhrnu MW1 spojuje studenoválečnou hrozbu komunismu, skrze postavu Imrana Zakhaeva  

a Černobylskou jadernou havárii ještě z dob SSSR, s terorismem 21. století (Payne, 2016), v souladu 

s ideologií „nové studené války“ (Cronin, 2019).  

Další prolnutí je přítomné skrze prostředí raketové základy v MW1 či gulagu v MW2, tedy míst 

spojených s ideou studené války či komunismu, v trilogii MW přítomném přímo v reprezentaci 

antagonistické frakce. Grant Collier, vedoucí pracovník studia Infinity Ward kupříkladu o Imranovi 

Zakhaevovi řekl: „Je ze stejného těsta jako Stalin. Chce se vrátit do časů Sovětského svazu a učinit 

z Ruska čelní světovou mocnost“ (DerkaDog, 2007). Co se týče vzhledu, Imran Zakhaev nosí kabát, 

nápadně připomínající kabáty KGB (Houška, 2017). Dalším explicitním znakem komunismu je vlajka 

Ultranacionalistů se všemi jeho symboly (viz Obrázek 9), přítomná v různých variantách v celé trilogii 

MW. Komunistické myšlenky ale do titulů vpracovány nejsou – Rusové jsou konstruováni spíše na 

základě hrozby, kterou představují pro světové uspořádání (Lawless, 2014). Ruští antagonisté v trilogii 

MW a v BF3 odpalují atomové bomby, usilují o jejich získání (Makarov) či je dodávají třetím stranám 

(Kaffarov). Dané tituly tak explicitně oživují studenoválečný rámec Ruska jako atomové velmoci. Jak 

Lawless (2014) dokazuje, vlastně oživují pro „bondovky“ typický stereotyp Rusů jako šílených jedinců, 

usilujících o světovládu. Rusové jsou konstruováni jako krutí a nemilosrdní jedinci, vzbuzující strach, ať 

už tělesnou konstitucí (viz J-12), či mentální nestabilitou, takže jsou konstruováni jako „všehoschopní 

jedinci“ (Lawless, 2014). O Makarovovi protagonisté například prohlásí, že se jedná o šíleného vraha, 

který nevěří v žádné ideály a směňuje krev za peníze – staré studenoválečné stereotypy se tak opět 

spojují s představami „nové studené války“ (Cronin, 2019). Zajímavý rámec reprezentace poskytuje  

i Viktor Zakhaev, který měl s protagonisty spolupracovat, ale před jejich zraky se zastřelí, což je 

protagonisty prezentováno jako důsledek jeho psychických problémů. Nese tak i další stereotyp ruské 

mediální reprezentace, nemožnost věřit lživým a zrazujícím Rusům (Lawless, 2014), a to ani v situaci, 

 
81 Nutno dodat, že mise Al-Ghillied Up se jako flashback odehrává bezprostředně poté, co se protagonisté 
dozvědí, že Zakhaev s Al-Asadem spolupracoval – v tomto směru je rámec „nové studené války“ jasně daný (pozn. 
autora).  
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kdy jsou zahnáni do kouta. Dalším stereotypem, podléhajícím rámci studené války, jsou Rusové líčení 

jako vrazi a zrádci vlastních krajanů či vládních představitelů (Lawless, 2014), což je explicitně přítomno 

nejenom v Makarovově teroristickém útoku na moskevském letišti a jeho postoji vůči vlastní vládě (viz 

sekce 3.3.1), ale například i v reprezentaci Kaffarova v BF3 (viz sekce 3.3.2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zjednodušující realitu ruské reprezentace mohou tituly potenciálně nabourávat zahrnutím 

hratelných ruských protagonistů, což jsou například Yuri v MW3 či Dima v BF3. Všechny hratelné 

charaktery napříč analyzovanými tituly ale spojuje pevná a nekritická oddanost válce (Schulzke, 2013b), 

respektive snaha o dopadení hlavních antagonistů-teroristů. Potenciál nabourávat antagonismus vůči 

Rusku tak v daných hrách zůstává nevyužit, jelikož ruští protagonisté se téměř neliší od britských  

a amerických. BF3 a BF4 sice nekonstruují Rusy jako primární antagonisty, i zde jsou ale prezentováni 

buď v souladu s ideologií nové studené války (viz BF3 a sekce 3.3.2), nebo na základě stereotypu 

zrádcovství spolupracují s antagonisty primárními (viz BF4).  

Na antagonismus vůči Rusku navázal i reboot MW. Titul prezentuje Rusy jako dehumanizované 

(viz sekce 3.1.2), kruté a nehumánní nepřátele (viz sekce 3.2.3) a nenarušuje tak ruské stereotypy 

zbylých titulů. Hra byla nakonec obviněna z rusofobie kvůli přetvoření reálného amerického útoku na 

kuvajtskou „dálnici smrti“ na ruský útok (viz Hall, 2019). Ve hře neexistují ani blízkovýchodním 

protagonistům podobné ruské protějšky s vlastními zájmy, protože Rusové tvoří součást unifikované 

západní fronty protagonistů.82 Z hlediska obsahu analyzovaných titulů ve výsledku není problém, že 

Rusové slouží jako model reprezentace pro blízkovýchodní antagonisty (Schulzke, 2013c), problémem 

spíše je, že Rusové představují pro vývojáře daných titulů hlavní a základní model teroristů vůbec. 

  

 
82 To je i případ protagonisty Nikolaje, „rebootovaného charakteru“ z původní trilogie MW (pozn. autora).  

Obrázek 9: Vlajka Ultranacionalistů, antagonistické frakce trilogie MW.  

Zdroj: CoD MW Wiki – Ultranationalists, 2020. 



91 
 

Shrnutí sekce 3.4.2  

 Reprezentace Rusů a prostředí Východu, Ruska a sovětských republik typu Ukrajiny, 

Kazachstánu či Ázerbájdžánu, podléhá v analyzovaných titulech dvěma rámcům – orientalismu  

a oživenému komunismu či „nové studené válce“.  

 Z hlediska rámce orientalismu je Východ konstruován na základě tří prvků – nemodernosti, 

nehostinnosti a cizosti. Co se týče nemodernosti, je prezentován jako převážně vesnické prostředí se 

skromnými budovami a nekompetentním, chabě vybaveným vojskem. Ruští vojáci jsou na základě 

stereotypní generalizace (viz Jirák a Köpplová, 2003) prezentováni jako „popíječi vodky“ bez výcviku  

a moderních technologií, čímž se liší od západních protagonistů. Východ je dále prezentován jako 

nehostinné a nepřátelské místo – většina misí trilogie MW ve východním prostředí je zasazena do 

zasněžených hor či tmavých, neosvětlených vesnic. Místa jsou „obydlena“ pouze ruskými jednotkami, 

užívajícími barbarské praktiky mučení zajatců, z hlediska západních konvencí zakázané. V deníku 

protagonisty trilogie MW Soapa lze nalézt kritiku exotičnosti Východu, třeba když ruskou azbuku 

přirovnává k mimozemskému písmu. Východní kulturní zvyky jsou konstruovány jako nepochopitelné 

a složité, reprezentují protipól kulturních hodnot Západu, které je třeba šířit do východního světa (Said, 

2008). Orientalistický rámec se ale nevyhnul ani reprezentaci hlavních měst, konkrétně Baku v BF4. 

Město moderní architektury a průsečík evropské, asijské a ruské kultury (Bowman, 2019) je tu 

zobrazeno jako polorozbořené, nedostavěné a hodnoceno slovy protagonisty BF4, ani vzdáleně 

nepřipomínající moderní americká města.  

 Druhý rámec oživeného komunismu či „nové studené války“ odkazuje ke způsobům, kterými 

tituly vytvářejí postavy komunistů po zániku SSSR, a k představě Rusů jako sponzorů terorismu (Cronin, 

2019 či Payne, 2016). Místa, definovaná tímto rámcem, odkazují ke komunistické a studenoválečné 

minulosti Rusů (gulag v MW2 či raketová základna v MW1), či přetvářejí reálná prostředí v ohniska 

chaosu a terorismu, kde se nacházejí kriminálníci, obchodující se zbraněmi či předprodávající je 

blízkovýchodním teroristům (Černobyl v MW1 a Sarajevo v MoHW). Ačkoliv jsou někteří antagonisté 

s ideou komunismu spojeni explicitně prostřednictvím vzhledu či symbolů (viz trilogie MW), většina 

her spíše odkazuje na studenoválečné stereotypy Rusů, typické pro „bondovky“ (Lawless, 2014). 

Rusové jsou tak prezentováni jako šílení jedinci, usilující o světovládu a vzbuzující strach, ať už tělesnou 

konstitucí (viz J-12), či mentální nestabilitou, která z nich činí „všehoschopné jedince“. Rusové jsou 

konstruováni jako nepřátelé vlastních krajanů, které jsou schopni zavraždit (viz Makarov a mise No 

Russian), či zrazovat (viz Kaffarov v BF3). Stereotyp nenabourávají ani ruští protagonisté, spojení 

pevnou a nekritickou oddaností boji proti hlavním, protizápadním antagonistům, čímž se neliší od 

britských či amerických protagonistů (viz Schulzke, 2013b). Ačkoliv reboot MW věrně prezentuje 

Petrohrad, který nepodléhá rámci neobývaného a nehostinného orientálního místa či neobyvatelného 

místa chaosu „nové studené války“, šíří podobné ruské stereotypy jako trilogie MW. Rusové jsou i zde 

prezentováni jako dehumanizovaní (viz J-12 a mise Hometown) či nehumánní a krutí jedinci (viz Barkov 

a mise Captive). Shrnu-li, tak Rusové nejsou jen modelem reprezentace blízkovýchodních teroristů (viz 

Schulzke, 2013c), ale hlavním a základním modelem teroristy vůbec.  
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3.4.3 Rusové a Severokorejci jako vnitřní nepřátelé a kontrasty mezi západním 

a východním prostředím 

 

 V podkategorii se zaměřím na zobrazení západního prostředí, USA a států západní Evropy, 

v MW2, MW3 a Homefrontu. Tyto lokace hráč brání v průběhu okupace ruskými (MW2 a MW3) nebo 

severokorejskými (Homefront) jednotkami. Zajímá mě, jak jsou místa během okupace zobrazena, 

a jaké dopady to má na reprezentaci antagonistické frakce. Dále se zaměřím na rozdíly v zobrazování 

Východu, tj. Ruska, některých bývalých sovětských republik a širšího Blízkého východu, a Západu.  

 Jak zmiňuje Schulzke (2013c), MW2 a MW3 reprezentují dva potenciální studenoválečné 

scénáře ruské invaze, které byly součástí jak reálných, převážně amerických vojenských predikcí, tak 

mediálních reprezentací. Scénáře představují ruskou invazi do USA a do západní Evropy. 

 V MW2 začíná boj s Rusy na předměstí Virginie, reprezentovaném jako průměrné americké. 

Hráč zde narazí na identické americké dřevostavby, rodinné domy s upravenou předzahrádkou  

a americkou vlajkou na zdech. V prostředí chybí památky, slouží jen jako znak „americkosti“, americké 

kultury a způsobu života (Stemmler, 2017). Invaze dodává místu až apokalyptické vzezření, temná 

obloha je plná kouře a ruských parašutistů (viz Obrázek 10). Američané jsou Rusy vyhnáni z idyly 

domova a předměstského života (Stemmler, 2017). MW2 tímto rámcem odkazuje na film Rudý úsvit 

z roku 1984, studenoválečný a antikomunistický film Reaganovy éry (Stemmler, 2017), odrážející  

neo-konzervativní obavy z šíření komunismu do USA (Yeats, 2015). MW2 na film ale neodkazuje jen 

stejným rámcem prostředí. Mise, odehrávající se ve Virginii, nese název Wolverines, což označovalo 

americkou odbojovou skupinu, ve filmu zabraňující invazi (Schulzke, 2013c). Hráč za splnění mise 

v nejtěžší obtížnosti získá achievement Red Dawn (tj. Rudý úsvit). Podobně jako ve filmu, i v MW2 

protagonisté brání fastfoody, banky či benzínové stanice před ruskou invazí. Rusové jsou tak líčeni jako 

nepřátelé amerického kapitalismu či konzumerismu, na jejichž symboly útočí.83 Vývojáři Homefrontu 

čerpali inspiraci ze stejných pramenů. Spolupracovali totiž s Johnem Miliusem, autorem scénáře filmu 

Rudý úsvit. Ačkoliv, jak se původně předpokládalo, nestál i za scénářem Homefrontu (Good, 2012), 

vývojáři s ním konzultovali narativ hry (Bramwell, 2009). Milius také napsal novelu, doprovázející 

vydání hry a vycházející z jejího zasazení (McWhertor, 2010). Proto nepřekvapuje, že v Homefrontu 

hráč jako člen amerického odboje bojuje proti severokorejským komunistům, okupujícím USA.84 Před 

Severokorejci stejně jako v MW2 brání americké řetězce, fastfoody White Castle či supermarket Tiger 

Direct. 

 
83 Hráč budovy brání a dostává úkoly typu: Zajistěte Burger Town (tj. herní obdobu Burger Kingu, pozn. autora).  
84 Zajímavostí je, že rok po vydání Homefrontu byl do kin uveden remake Rudého úsvitu, ve kterém američtí 
protagonisté rovněž bojují proti Severokorejcům, ačkoliv původně měli být okupanty Číňané (viz Yeats, 2015).  
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V MW2 a MW3 se boj proti ruským antagonistům přesune do Washingtonu D.C. a New Yorku, 

kde hráč bojuje v Bílém domě či na Wall Streetu. Jestliže lokace dříve podporovaly zejména rámec Rusů 

jako komunistů, tady už je v souladu s ideologií „nové studené války“ (Cronin, 2019) zdůrazňován  

i rámec Rusů jako teroristů (viz Cayatte, 2017 či Gagnon, 2010). Tento fakt nepřekvapuje, protože obě 

města se stala 11. září 2001 cílem leteckých teroristických útoků. V New Yorku byly cílem dvě věže 

Světového obchodního centra a nedaleko Washingtonu D.C. Pentagon, budova ministerstva obrany 

USA. Hrozilo, že se cílem útoků stanou i Kapitol či Bílý dům (Pritchard, 2019). Z těchto obav, které 

přetvářejí ve „skutečnost“, čerpají MW2 i MW3. Šíří představu nepřátel, které je nutné „sprovodit ze 

světa“, protože představují konstantní hrozbu pro americkou bezpečnost (Gagnon, 2010). Když 

americký protagonista zachrání poškozený Bílý dům, sděluje hráči: „Do Moskvy se nedostaneme včas. 

Ale jakmile tam dorazíme, vypálíme ji do základů.“ MW2 čerpá z obav amerických občanů po 11. září 

2001 (Gagnon, 2010), staví Rusy do pozice teroristů (Schulzke, 2013c), ničících ikonická místa americké 

státnosti – Washingtonův monument či Bílý dům. Asi nejpregnantněji je tento rámec patrný 

z „vyprávění skrze prostředí“ (Švelch, 2019) – na zdech Bílého domu mohou hráči vedle zborceného 

Washingtonova portrétu nalézt nasprejovaný atomový hřib se vzkazem „Smrt USA“ (viz Obrázek 11). 

Vizuálně podobné vzkazy jsou časté i v prostředí, okupovaném blízkovýchodními (nebo arabskými) 

teroristy (Ibaid, 2019).  

Obrázek 10: Zkáza amerického předměstí důsledkem ruské invaze.  

Zdroj: MW2 Wiki – Wolverines!, 2020. 
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V MW2 ale Bílý Dům úplně zničený není (viz Obrázek 12). Oválná pracovna, tj. kancelář 

prezidenta USA, do které se hráč rovněž dostane, není poškozená vůbec. Jen částečné poškození dle 

Cayatteho (2017) reprezentuje představu pevných a neotřesitelných idejí americké demokracie 

a státnosti, které přežijí sebebrutálnější útok.  

 

 

V MW3 je New York s představou „terorismu po 11. září“ spojen rovněž prostřednictvím 

vyprávění skrze prostředí. Z televize, na kterou zde hráč narazí, zní proslov o obětech ruského útoku, 

téměř identický s proslovem Rudyho Giulianiho, tehdejšího starosty New Yorku, a je doprovázen 

obrazy zničených mrakodrapů, podobajících se „dvojčatům“ (viz Cayatte, 2017).85 New York je tak 

 
85 Obrazy zničených mrakodrapů se objevují na začátku mise v newoyrském prostředí (viz Ouellette a Thompson, 
2017) i v pozdější fázi MW3 (viz Cayatte, 2017).  

Obrázek 11: Ruský vzkaz na zdech Bílého domu.  

Zdroj: Houška 2017, s. 64. 

Obrázek 12: Poškozený Bílý dům v MW2.  

Zdroj: MW2 Wiki – Whiskey Hotel, 2020. 
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útoky synekdochicky spojen s představou „Ameriky v područí teroristů“. Rusové tu opět útočí na 

stěžejní kapitalistickou infrastrukturu, například na newyorskou burzu. Název mise, Černé úterý (Black 

Tuesday), dále odkazuje na krach této burzy v roce 1929. Hráči právě v ní čelí největší přesile –

přeneseně tak brání ekonomickým dopadům teroristických útoků, což bylo i cílem Bushovy 

administrativy po 11. září 2001 (Oullette a Thompson, 2017). Vývojáři proto opět čerpali 

z bulvarizovaných a nadsazených scénářů „teroristické hrozby vůči americkému stylu života“ po útoku 

na „dvojčata“ (Gagnon, 2010), který je zde přítomen minimálně v implicitní rovině (Cayatte, 2017).  

MW3 se přesouvá do západoevropského prostředí, do Londýna a Paříže. Rozhodnutí válčit na 

evropském západě vývojáři vysvětlovali designovými a ekonomickými důvody. Jak jsem zmiňoval 

v popisu MW3, tvůrci již nechtěli designovat Blízký východ či vesnice v Rusku, chtěli do hry zahrnout 

místa, kde žijí lidé, a ulice, po kterých se chodí do práce. Co se týče ekonomického hlediska, 

„přivedením hratelných sekvencí do míst před jejich prahem“ (Stuart, 2011b) chtěli získat pozornost 

více než poloviny hráčů Call of Duty, žijících mimo USA. Nedesignovali však jen obecně známé lokace, 

ale doslova je přeplnili obrazy symbolických míst (viz Payne, 2016 či sekce 3.1.1) – řečeno s vývojáři, 

„ten roh Westminsterského paláce (s Big Benem – pozn. autora) pozná každý“ (Stuart, 2011b). Jak plyne 

z výše řečeného, Blízký východ a Rusko byli vývojáři vnímány jako neobydlená, zaostalá místa, což se 

odrazilo i v jejich designu – od reprezentace Ruska jako vesnického či nehostinného prostředí  

i hudby, provázející mise z Blízkého východu v MW1, se zakomponovanými úryvky z kázání muezzinů 

(Van Zelfden, 2007) až po Somálsko v MW3, kde využili tamějších častých písečných bouří k podpoření 

dramatičnosti levelu (Carless, 2013). Při designu východního, tedy blízkovýchodního či ruského 

prostředí tak podporovali zažité orientalistické stereotypy, či chtěli zdůraznit nepřátelský charakter 

prostředí. Při designu západního prostředí se podobné úvahy neobjevují, protože vývojáři dle svých 

slov kladli důraz na místní obyvatele a věrné zobrazení daných lokalit (viz Stuart, 2011b). V západních 

prostředích se proto ve větší míře objevují i civilisté, na rozdíl od východních, reprezentovaných 

prostřednictvím neobývaných lokalit blízkovýchodních měst či míst zcela neobyvatelných, jako jsou 

Černobyl v MW1 či Sarajevo v MoHW. 

Konkrétní západní města vývojáři zvolili kvůli jejich symbolické hodnotě: „Neřekli jsme si, že 

hru umístíme sem, sem a sem. Přemýšleli jsme o Londýně jako o finanční metropoli a o Paříži jako  

o ikonickém místě, na něž by mohl být veden útok“ (Stuart, 2011c). Jejich ikoničnost úzce souvisí se 

symbolickými místy a památkami. V Británii tak hráči vidí červené telefonní budky, černé taxíky a Big 

Ben (viz sekce 3.1.1), v Paříži kavárny či pekárny, ale i Eiffelovu věž. To podtrhuje téměř stereotypní 

povahu daných městských prostředí, což potvrdili i tvůrci MW3. „Představy lidí o velkoměstech bývají 

stereotypní a nadsazené. Když je přetváříme do virtuální podoby, mohou vypadat trochu jako zábavní 

park. Ale pokud bychom byli (při designu prostředí – pozn. autora) příliš autentičtí, možná bychom 

lidem neposkytli, co chtějí. Nemůžeme přetvořit Paříž a nedat jim Eiffelovu věž – musí ji alespoň vidět,“ 

popsal vývoj MW3 výtvarný ředitel Joe Salud (Stuart, 2011d). V MW3 hráči známou pařížskou 

rozhlednu a londýnské věžní hodiny ale i brání, když se stanou terčem ruských antagonistů jako 

teroristů, útočících na symbolická místa (Černý, 2009). Američtí protagonisté tak přeneseně brání 

esenci „britskosti“ či „francouzskosti“. Východní prostředí jsou ve srovnání se západními na symboly 

skoupá a v situaci, když už jsou zobrazeny, podléhají, jako v případě mešit či minaretů, nepřátelskému 

rámci. Reálné, do virtuální podoby přetvořené památky hráči v ruském a blízkovýchodním prostředí 

nenaleznou. Stojí ale za zmínku, že Eiffelova věž v MW3 je zničena (viz Verticles, 2011), paradoxně 

důsledkem vzájemných protiútoků amerických a ruských jednotek, což ukazuje, že v MW3 plní západní 
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města stejnou funkci jako ony zábavní parky a válečné zóny, ve kterých je v rámci boje proti terorismu 

ničení památek povoleno (Schulzke, 2013b). 

Co se týče Homefrontu, zde kromě zmíněné obrany konzumerismu a kapitalismu v podobě 

fastfoodů a supermarketů brání hráči sanfranciský most Golden Gate. Podotýkám, že se na něm hráči 

objeví v závěru hry, tedy poté, co jsou svědky severokorejské verze Ameriky s pracovními tábory  

a masovými hroby. Nepoškozený a okupací nezasažený most lze opět chápat jako stavbu, 

reprezentující neotřesitelné ideály (Cayatte, 2017), konkrétně svobodu. Jakmile totiž protagonisté 

z mostu vytlačí okupující severokorejské jednotky, je osvobozena větší část USA.86 Celá scéna je 

předvedena v patriotistickém stylu – americké jednotky v helikoptérách míří ke známému mostu při 

zapadajícím slunci (viz Obrázek 13). Představu neotřesitelných idejí (Cayatte, 2017) podobně v trilogii 

MW symbolizují všudypřítomné ohořelé či potrhané americké vlajky. Přestože poškozené, stále 

připomínají hráči, za jaké ideály bojuje. Reprezentace Ruska a Blízkého východu je opět jiná. V ruském 

prostředí je sice národní vlajka přítomná, ale často ve spojení s ultranacionalistickými symboly, což 

ukazuje na spojení země s „komunistickými teroristy“. V blízkovýchodním prostředí hráči na národní 

vlajky téměř nenarazí – prostředí širšího Blízkého východu, navíc stereotypně reprezentovaného jako 

výhradně arabské, je plné symbolů antagonistické frakce (viz Ibaid, 2019). Blízký východ je i skrze tento 

prvek konstruován jako místo „všudypřítomného terorismu“ (Schulzke, 2013b), který se přelévá ze 

státu do státu, bez ohledu na hranice či kulturní odlišnosti. V Homefrontu se na americkém území 

objevují severokorejské vlajky jako konstantní připomínka okupantů (Koch, 2014) a skutečnosti, že se 

americká individualistická společnost stala součástí odindividualizovaného kolektivu (Hughes, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shrnutí sekce 3.4.3 

 Rusové v MW2 a Severokorejci v Homefrontu prostřednictvím reprezentace prostředí 

ztělesňují nenaplněné scénáře studené války. MW2 i Homefront odkazují na obavy z invaze komunistů 

na americkou půdu. Oba tituly tak činí prostřednictvím referencí na studenoválečný film Rudý úsvit 

z roku 1984. V obsazích těchto her proto nalezneme představu Rusů a Severokorejců jako komunistů, 

útočících na „svatostánky“ kapitalismu a konzumerismu (fast foody či supermarkety). Neútočí ale 

 
86 Ideály svobody jsou před poslední bitvou zdůrazňovány i hlasatelem Voice of Freedom (pozn. autora).  

Obrázek 13: Osvobozování Golden Gate Bridge v Homefrontu.  

Zdroj: Homefront Wiki – Golden Gate, 2020. 



97 
 

pouze na tyto symboly, ale i na esenci „americkosti“ (Stemmler, 2017), zastoupenou v MW2 virginským 

předměstím, které se důsledkem ruské invaze změní z idylické lokality, reprezentující americký způsob 

života, ve zničené, temné prostředí.  

 MW2 a MW3 prostřednictvím ruské okupace Washingtonu D.C. a New Yorku, terčů terorismu 

z 11. září 2001, odkazují na obavy z dalších teroristických útoků na americké území a symboly americké 

státnosti (Gagnon, 2010). Rusové například zaútočí na Bílý dům či důležitou infrastrukturu USA, 

zastoupenou newyorskou burzou – Bílý dům byl po útocích na „dvojčata“ vnímán jako další potenciální 

terč teroristů a ekonomická centra bylo nutné podle tehdejší Bushovy administrativy bránit (Oullette  

a Thompson, 2017). Vývojáři proto čerpali z bulvarizovaných a nadsazených scénářů „teroristické 

hrozby vůči americkému stylu života“ po útoku na „dvojčata“ (Gagnon, 2010). Útok na Světové 

obchodní centrum je navíc v newyorském prostředí přítomen implicitně, prostřednictvím vyprávění 

skrze prostředí. Hráči jsou například svědky televizního vysílání s poupraveným reálným proslovem 

newyorského starosty o obětech útoků z 11. září. Reprezentace zmíněných dvou měst je tak 

synekdochicky spojena s představou „Ameriky v područí ruských teroristů“.  

 Prvky amerického prostředí rovněž kontrastují s reprezentací východního prostředí, 

zastoupeného Ruskem a Blízkým východem. Americké památky a stavby jsou buď poškozené (Bílý dům 

v MW2), nebo „jakoby nezasažené válkou“ (sanfranciský most Golden Gate v Homefrontu). 

Reprezentují neotřesitelné ideály a symboly amerického národa, k nimž se američtí protagonisté 

v průběhu okupace upínají. Podobné ideje zastupují i poškozené americké vlajky. Východní prostředí 

jsou v tomto ohledu značně odlišná, často z velké části zničená a prezentující symboly 

v antagonistickém rámci (viz blízkovýchodní města v MW1). Co se týče národních vlajek, v Rusku jsou 

doplněny komunistickou symbolikou ultranacionalistů a na Blízkém východě jsou nahrazeny symboly 

antagonistickými. Blízký východ je proto konstruován jako místo „všudypřítomného terorismu“ 

(Schulzke, 2013b), ve kterém neexistují národní a kulturní specifika.  

 Reprezentaci západního prostředí doplňuje MW3 o západoevropská města Paříž a Londýn, 

vývojáři (viz Stuart, 2011b) prezentovaná jako obývaná a obyvatelná místa plná reálně 

vymodelovaných staveb a symbolů „britskosti“ či „francouzskosti“. To opět kontrastuje s reprezentací 

východních míst, u nichž vývojáři zdůrazňovali spíše jejich zaostalost a neobyvatelnost (viz Rusko), či je 

konstruovali na základně stereotypních prvků (Van Zelfden, 2007) a obecné nehostinnosti (viz Carless, 

2013). Při designu východních prostředí proto využívali zažité orientalistické stereotypy nebo se snažili 

ještě podtrhnout jejich nepřátelský charakter.  

 Rusové útočí na Big Ben či Eiffelovu věž, jsou tedy konstruováni jako teroristé, napadající 

symbolická místa (Černý, 2009). Ale i válečné snažení Američanů vede k destrukci symbolů, jako je 

Eiffelova věž, což je však protagonisty přijímáno jako nutný fakt, protože ve spravedlivém boji proti 

„všudypřítomnému terorismu“ lze jakékoliv místo transformovat do válečné zóny, kde je ničení 

památek dovoleno (Schulzke, 2013b).  
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3.4.4 Vzhled severokorejských a čínských nepřátel, čínské prostředí a techno-orientalismus 

 

 V reprezentaci Severokorejců v Homefrontu lze identifikovat prvky techno-orientalismu, vize, 

která živí obavy z technologicko-informační převahy Východní Asie, kvůli níž Západu hrozí, že bude 

aktéry z dané oblasti obsazen (Yeats, 2015). Teorie techno-orientalismu kombinuje starší stereotypy 

asijské krutosti a barbarství s představou technologicky vyspělých, ale téměř nelidských, robotických 

jedinců (Koch, 2014). Ačkoliv techno-orientalismus převrací logiku Saidova (2008) orientalismu, 

a konstruuje Západ pod nadvládou Východu, činí tak prostřednictvím dehumanizovaných východních 

aktérů, závislých na technologii (Roh, Huang a Niu, 2015). Ta ale nemusí být výlučně asijská, může být 

i americká, jak dokládá Homefront. V jeho vloženém narativu je několikrát zmíněno, že Severokorejci 

po úpadku USA „okopírovali“, či přímo využili americkou vojenskou technologii, jelikož je dle nich 

„nejlepší na světě“ (viz Homefront Wiki – Výcvik Severokorejců, 2020). I tento prvek je dokladem, že 

techno-orientalismus čerpá z klasického orientalismu – schopnost zneužívat západní technologii ke 

svým cílům se objevila již na začátku 20. století ve stereotypní reprezentaci asijského antagonisty 

doktora Fu Manchu (Yeats, 2015).87 Severokorejci v Homefrontu ovládli GPS satelity, jejichž 

prostřednictvím vyslali elektromagnetickou vlnu, která vyřadila z provozu elektrickou infrastrukturu 

USA – jejich invaze tak byla řízena primárně technologicky.  

 Techno-orientalismus je přítomný zejména ve vizuální reprezentaci severokorejských 

antagonistů jako robotické masy, podléhající mechanistické dehumanizaci (Haslam, 2006). Již v sekci 

3.1.2 jsem zmiňoval, že se s tímto typem dehumanizace pojí například deindividuace či 

chladnokrevnost. Prvek, který je ale obzvlášť patrný ve vizuální reprezentaci Severokorejců, a jemuž se 

chci proto věnovat, je vizuální zaměnitelnost generických nepřátel (Haslam, 2006). Ačkoliv ta je patrná 

u generických nepřátel napříč analyzovanými tituly (viz Schulzke, 2013a či Švelch, 2019), v Homefrontu 

je dovedená až k naprosté unifikaci. Severokorejští vojáci jsou konstruováni jako hordy vojáků bez 

tváře – jejich těla jsou „od hlavy k patě“ pokrytá hnědočervenými uniformami (viz Obrázek 14), 

připomínají mnohem více „robotické brouky“ než lidská individua (Hughes, 2012). Homefront tak dle 

Koch (2014) představuje učebnicový příklad techno-orientalismu. Stereotypní reprezentace krutých 

Asiatů88 je zde totiž funkčně zkombinována s masami vojáků, podřízených technologii a postrádajících 

lidskost a individualitu. Tento prvek je zřetelný ve vloženém narativu, popisujícím výcvik Severokorejců. 

Líčí je jako oddané vojáky, kteří nikdy nechybují, nestěžují si a plní úkoly jako stroje, „jako jeden muž“ 

(Homefront Wiki – Výcvik Severokorejců, 2020). Další novinový článek zmiňuje, že jsou Severokorejci 

převáženi na bojiště v lodních kontejnerech jako zboží, nikoliv jako lidská individua (Homefront Wiki – 

Přeprava Severokorejců, 2020).  

 
87 Podporuje původní orientalismus odkazem na závislost východních aktérů na „lepší západní technologii“, 
kterou jsou nuceni používat, či napodobovat (pozn. autora).  
88 Viz popis některých násilných aktů Severokorejců v Deskriptivní části (pozn. autora).  



99 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podobně zobrazeni jsou i generičtí nepřátelé BF4 z Čínské lidové armády. Ti si stejně jako 

antagonisté Homefrontu podmaňují území prostřednictvím elektromagnetických impulzů (EMP), 

kterými vyřazují nepřátelskou techniku. Čínské jednotky ale útočí na vlastní území, nikoliv na Západ, 

nejsou závislé na americké technice a jsou vyobrazeny jako technologicky samostatná a vyspělá 

armáda. Vyspělá a moderní jsou i čínská prostředí – BF4 se většinově odehrává v čínských 

velkoměstech, jako jsou Šanghaj nebo Singapur. Zmíněné prvky jsou v souladu s reprezentacemi Číny  

i v jiných médiích. Zdůrazňované jsou kulturní odlišnosti Číny od Západu, ale zároveň i srovnatelná 

ekonomická a technologická úroveň (Vukovich, 2012).  

Některá prostředí BF4 nicméně podléhají již identifikovaným stereotypům. Ve hře je například 

lokalita, inspirující se městem v muslimské části Číny, Kašgarem. Ačkoliv jde o čínskou lokalitu, je velice 

podobná blízkovýchodním polorozbořeným městům. Hráči zde naleznou arabské nápisy, přestože je 

tu dominantním jazykem ujgurština (viz BF4 Wiki – Tashgar, 2020). Reprezentace města tak podléhá 

zjednodušujícím neo-orientalistickým stereotypům (viz sekce 3.4.1). Lokalita vězení 

v zasněžených tibetských horách v misi Kun Lun Mountains je pak spojená s nehostinností 

a nepřátelstvím, podobně jako u ruských prostředích v trilogii MW (viz sekce 3.4.2).  

Nutno dodat, že čínská města jsou zobrazena značně nepřesně – Singapur například dle mínění 

hráčů mnohem více připomíná Hong Kong (viz komentáře u videa AFGuidesHD – Assault on Singapore, 

2019). Je paradoxní, že čínští hráči také neporozumí do titulků nepřepsanému čínskému proslovu bosse 

admirála Changa (viz komentáře u videa AFGuidesHD – Shanghai Showdown, 2020). Podobné chyby 

podemílají častá tvrzení o realističnosti FPS her (viz Payne, 2012) a odkazují spíše k tendenci vývojářů 

volit si méně náročný způsob ke konstrukci antagonistů na základě jejich proklamovaného 

protizápadního zaměření. Protějšek Changa, Jin Jié, je americkým protagonistou popisován jako muž, 

který v čínské vládě prosazuje myšlenky spravedlnosti, transparentnosti a svobody slova, tedy ideje, 

na jejichž základech je vybudována americká společnost. Chang se proti těmto myšlenkám staví, takže 

se automaticky zařazuje mezi antagonisty. Generičtí nepřátelé BF4 jsou podobní odindividualizované 

Obrázek 14: Typický vzhled severokorejských vojáků v Homefrontu.  

Zdroj: Homefront Fanfiction Wiki, 2020). 
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reprezentaci Severokorejců, vykřikují na sebe stále stejné rozkazy,89 jejich těla a obličeje jsou identické, 

postrádají na rozdíl od protagonistů individualitu. Řečeno se Schulzkem (2013a) proto mají obě 

národnostní skupiny antagonistů blíže k robotům, než k lidem.   

 

Shrnutí sekce 3.4.4 

 Homefront i BF4 podléhají techno-orientalistickému rámci. Prezentují severokorejské a čínské 

antagonisty jako odindividualizovanou masu s technologicko-informační převahou nad svými rivaly. 

V obou titulech zmíněné antagonistické frakce například disponují technologií, pomocí níž jsou schopni 

vyřadit elektronickou infrastrukturu protagonistů. Antagonisty Homefrontu tvoří skupina 

chladnokrevných, vizuálně zaměnitelných jedinců, postrádajících lidskost a individualitu. Vložený 

narativ navíc odkazuje na bezchybnost výcviku severokorejských antagonistů a na jejich přepravu 

v lodních kontejnerech – Severokorejci v Homefrontu jsou tak konstruováni spíše jako 

„standardizované zboží“ či roboti než jako lidská individua. V podobném, odindividualizovaném rámci 

jsou prezentováni i generičtí nepřátelé a hlavní antagonisté BF4, definovaní i svou krutostí (viz sekce 

3.2.3). Čínské jednotky jsou konstruovány jako technologicky vyspělé a soběstačné, a nepodléhají 

proto orientalistickému rámci, typickému naopak pro severokorejské jednotky, závislé na vyspělejší 

americké technologii. Jako moderní a vyspělé je prezentováno, i když ne zcela přesně, i čínské prostředí 

velkoměst Šanghaje a Singapuru. Další čínské lokality jsou pak zobrazovány zcela stereotypně – Kašgar, 

muslimská oblast Číny, kde se mluví ujgursky, je zobrazen jako zaostalé město s arabskými nápisy na 

zdech. Jeho reprezentace tak podléhá stejným neo-orientalistickým stereotypům jako blízkovýchodní 

města trilogie MW. Oblast kolem vězení v zasněžených tibetských horách podporuje nepřátelskost 

a nehostinnost čínského prostředí, podobně jako je tomu v zobrazení ruských lokalit (viz sekce 3.4.2). 

Vývojáři BF4 tak místo autenticity a realističnosti (Payne, 2012) zobrazení těchto dvou lokací 

konstruovali Čínu spíše jako obecně protizápadní prostředí.   

  

 
89 O jazykové i obsahové autentičnosti rozkazů či výkřiků čínských vojáků z BF4 lze, soudě dle komentářů 
diskutujících pod zmiňovaným videem (AFGuidesHD – Shanghai Showdown, 2020), silně pochybovat. Někteří 
z nich totiž upozornili, že se z hlášek vojáků staly populární čínské memy (pozn. autora).  
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Zodpovězení výzkumných otázek  

 
Zodpovězení první výzkumné otázky (VO1) 

VO1: Pojí se s reprezentací antagonistů v daných FPS hrách nějaké kulturní stereotypy (například ve 

vztahu k národnosti či etnicitě antagonistů)? Lze v hrách identifikovat případné další, či jiné způsoby, 

kterými vytvářejí antagonistickou hrozbu? 

 V kontextu první výzkumné otázky jsem s důrazem na etnicitu a národnost ve vizuální 

reprezentaci antagonistů identifikoval prvky, které se podílejí na stereotypizaci. S přihlédnutím k faktu, 

že většina antagonistů daných osmi titulů pochází z Východu (Blízký východ, Rusko, východní Asie), 

jsem také analyzoval, zdali jsou východní prostředí zobrazována v souladu s některou formou 

orientalismu (viz Said, 2008), která by podporovala barbarské pojetí východní kultury oproti 

civilizované západní kultuře. Zajímaly mě i kontrasty v zobrazování západních a východních prostředí  

a změny západních prostředí v důsledku okupace východních antagonistů. V poslední řadě jsem 

identifikoval další, negativní rámce antagonistické reprezentace v podobě dehumanizace  

a démonizace.  

 Ve všech analyzovaných titulech s blízkovýchodními antagonisty (trilogie MW, BF3, MoHW, 

reboot MW) jsou tito aktéři spojeni s terorismem a podléhají neo-orientalismu, tedy revitalizovanému 

orientalismu po útocích na Světové obchodní centrum 11. září 2001. Prokázal jsem rovněž, že daní 

antagonisté jsou spojeni přímo (MoHW), či nepřímo, prostřednictvím intersekcionality jejich odlišností 

(zbytek titulů zmíněných výše), s islámským terorismem. Vybraná pětice titulů (trilogie MW, BF3, 

MoHW) skrze svá zasazení do muslimského, arabského světa a absencí „obyčejných“ muslimských 

civilistů (Ibaid, 2019) podporuje stereotypní konstrukci arabského světa jako hnízda terorismu 

(Graham, 2006). Podstatné také je, že tituly tímto způsobem konstruují nejenom arabský svět (tj. Blízký 

východ a severní Afriku spolu se Somálskem), ale i Afghánistán i Pákistán. Reprezentace muslimského 

světa je tak redukována do zjednodušeného etnického rámce, který je navíc konstruován 

prostřednictvím jednotné představy terorismu (Ibaid, 2019) a nepřátelství vůči USA (Šisler, 2008). 

V souhrnu tak pětice daných titulů podléhá politické, spíše než geografické, konstrukci širšího Blízkého 

východu jako místa, které Bushova administrativa definovala jako centrum války proti terorismu 

(Urbánek, 2004). Tomu odpovídá i nejčastější reprezentace daných míst – rozbořených chaotických 

labyrintů, ve kterých hrozí všudypřítomné nebezpečí. Lákají proto pozornost příchozích amerických 

jednotek, které sem přeneseně i doslovně vnáší řád a snaží se dané lokality zezápadnit (Höglund, 2008). 

Místa se silnou náboženskou a symbolickou hodnotou (mešity, bazary) jsou transformována v bojiště 

a absentují státní znaky, například v podobě vlajek – podléhají tak oné homogenní a umělé představě 

prostoru širšího Blízkého východu, kde se „islámský teror“ přelévá ze státu do státu, nehledě na 

kulturní odlišnosti. V kontrastu se západním prostředním je tak „blízkovýchodní“ nemoderním, 

barbarským a vývojáři stereotypně konstruovaným (viz například Van Zelfden, 2007) místem 

všudypřítomného islámského terorismu. Z těchto představ částečně vybočuje reboot MW – ačkoliv 

zobrazení blízkovýchodních míst a antagonistů je zde podobné jako ve zbylých titulech (tj. spojení 

s arabským světem), hra neabsentuje blízkovýchodní civilisty, kolem jejichž zájmů je navíc vystavěna 

velká část narativu, a kteří jsou rovnocenném vztahu k západním protagonistům. Reboot MW tak 

postavami blízkovýchodních protagonistů částečně nabourává neo-orientalistický diskurz.  
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 Reprezentace Rusů a „ruského prostředí“ (rovněž v podobě širšího prostoru, zahrnujícího 

bývalé sovětské republiky Ukrajinu, Ázerbájdžán a Kazachstán) v analyzovaných titulech podléhá 

dvěma stereotypním rámcům – klasickému Saidovu (2008) orientalismu a „nové studené válce“ 

(Cronin, 2019) či oživenému komunismu po rozpadu SSSR roku 1991. Orientalistický rámec ruské 

reprezentace je přítomný zejména v trilogii MW – ruské prostředí je prostřednictvím něj zastoupené 

výlučně vesnickým, nehostinným prostředím s „mimozemskými hodnotami“. Protagonisté o něm 

referují odkazy na ledabyle postavené příbytky, na nepříznivé mrazivé klima, ve kterém nelze žít, a na 

nesrozumitelné písmo v podobě azbuky. Rusové jsou spojeni se stereotypní představou 

nekompetentního, nevycvičeného vojska pod vlivem vodky a odsouzeného k porážce Západem. 

Rusové nemají ani potřebné a Západu se vyrovnávající technologické vybavení (viz MW1). Rusové jsou 

také napříč analyzovanými tituly prezentováni v souladu s ideologií „nové studené války“ (Cronin, 

2019) a na základě stereotypů, čerpajících ze studenoválečného pnutí mezi USA a Ruskem. „Nová 

studená válka“ je mediální reprezentace Rusů jako mafiánů, kteří těží ze zániku SSSR a organizovaného 

obchodu s teroristy – v kontextu her nejčastěji s těmi arabskými. Černobyl či Sarajevo jsou tak 

v titulech (MW1 a MoHW) prezentovány jako upadající a chaotická místa, ve kterých neplatí žádné 

zákony a do kterých se po rozpadu SSSR přesunul nelegální obchod či samotní kriminálníci. Daná 

ideologie je doplněna studenoválečnými stereotypy, které Rusy líčí jako jedince schopné vraždit, či 

zrazovat vlastní krajany s cílem získání atomové bomby ke zneškodnění Západu. Ačkoliv v některých 

titulech (viz trilogie MW) jsou ruští antagonisté explicitně spojeni s ideologií komunismu, ta není 

rozpracovaná, a Rusové jsou spíše v souladu se studenoválečnými stereotypy konstruováni jako hrozba 

pro světové uspořádání. Jejich reprezentace má tak blízko k reprezentaci ruských antagonistů ve 

filmech s Jamesem Bondem (Lawless, 2014). Rusové „bondovkách“ i v daných hrách vzbuzují strach – 

ať svou tělesnou konstitucí a odolností či mentální nestabilitou. Z tohoto rámce se nevymyká ani 

reprezentace Rusů v rebootu MW. V jejich reprezentaci jsem totiž identifikoval zmíněné další způsoby 

konstrukce antagonistické hrozby, dehumanizaci a démonizaci. V reprezentaci bosse J-12 a ruských 

generických nepřátel v misi Hometown jsem konkrétně identifikoval prvky mechanistické 

dehumanizace (Haslam, 2006). Rusové jsou zde prezentováni spíše jako stroje než jako lidská individua. 

Jsou označeni kódově (viz J-12) a plní chladnokrevně úkol s cílem vyvraždit urzikstánskou vesnici plnou 

žen a dětí. Postrádají tak individuální autonomii a jejich chování je řízeno pouze kolektivním motivem 

okupace Urzikstánu a snahou vymýtit jeho obyvatele. Zároveň skrze chování Barkova, který mučí 

protagonistku Farah, jsou motivy Rusů démonizovány – zjednodušeny do scénáře brutálních  

a neopodstatněných krutých činů. Souhrnně řečeno, Rusové jsou v souladu se studenoválečnými 

stereotypy konstruováni jako šílení jedinci usilující o světovládu, či jsou prezentováni jako 

odindividualizovaná skupina s kolektivními násilnými cíli, či jako krutí jedinci, vyžívající se 

v neopodstatněném násilí.  

  Dehumanizace a démonizace je typická i pro reprezentaci východoasijských antagonistů – 

Severokorejců v Homefrontu a Číňanů v BF4. V reprezentaci obou skupin jsem identifikoval prvky 

techno-orientalismu. Tato teorie kombinuje starší orientalistické stereotypy asijské krutosti 

a barbarství s představou technologicky vyspělých, ale téměř nelidských, robotických jedinců (Koch, 

2014), kteří si díky své technologické převaze podmaňují státy. V obou hrách antagonisté například 

použijí technologii, vyřazující nepřátelskou elektronickou infrastrukturu. Obě hry také obsahují ploché 

generické nepřátele bez výraznějšího „hlavního bosse“ – boss BF4 Chang se například ve hře vyskytne 

pouze při podobně démonizovaném aktu mučení jako Barkov v rebootu MW. Ve vloženém narativu 

Homefrontu a vizuální reprezentaci Severokorejců jsem identifikoval prvky mechanistické 
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dehumanizace (Haslam, 2006). Severokorejci jsou vloženým narativem (novinovými články) popisováni 

v podstatě jako bezchybné standardizované zboží, které je převáženo na místo určení v lodních 

kontejnerech (Homefront Wiki – Přeprava Severokorejců, 2020). Tato představa je podporovaná i na 

úrovni vzhledu Severokorejců – neodlišitelných těl, zakrytých standardizovanými uniformami. 

Severokorejci proto postrádají individualitu a jsou součástí sobě si podobné hordy (Hughes, 2012), 

která je navíc zobrazovaná výlučně v násilných scénářích. Reprezentace východoasijských antagonistů 

má tak v důsledku blíže k robotům, nežli k lidem (Schulzke, 2013a).  

 Co se týče rozdílů v zobrazování západních a východních měst, až na Petrohrad v rebootu MW 

jsou všechna východní prostředí reprezentována třemi způsoby: buď jsou zobrazována jako celkově 

nepřátelská, neobývaná a stereotypně reprezentovaná místa (širší Blízký východ), či jako orientalisticky 

zaostalá a nehostinná místa (ruské vesnice), nebo jako neobyvatelná chaotická místa „nové studené 

války“ (Černobyl, Sarajevo). Západní prostředí jsou na rozdíl od Východu plná reálně vymodelovaných 

staveb a symbolů, na které ruští antagonisté v MW2 a MW3 a severokorejští antagonisté v Homefrontu 

útočí. MW2 a Homefront čerpají inspiraci z filmu Rudý úsvit z roku 1984 a tedy i z nadsazených 

a nenaplněných scénářů studené války v podobě invaze komunistů do USA. Skrze útoky na typická 

americká předměstí či supermarkety a fastfoody šíří představu Rusů a Severokorejců jako nepřátel 

amerického způsobu života či kapitalismu a konzumerismu. Rusové rovněž útočí na symboly americké 

státnosti (Bílý dům, Washingtonův monument) a jsou tak stavěni do pozice teroristů. MW2 a MW3 

proto čerpají z nadsazených a bulvarizovaných scénářů a rozdmýchaných obav po útocích na Světové 

obchodní centrum 11. září 2001, kdy se očekávalo, že právě tato symbolická místa budou terčem 

dalších teroristických útoků (Gagnon, 2010). Tyto tituly tak z Rusů činí nejenom model reprezentace 

pro „blízkovýchodní“ (neboli arabské) teroristy (Schulzke 2013c), Rusové v nich totiž slouží jako 

základní model teroristů vůbec.  

 

Zodpovězení druhé výzkumné otázky (VO2) 

VO2: Existují nějaké podobnosti mezi antagonisty těchto FPS titulů, nad rámec etnicity či národnosti? 

Pokud ano, jaké to jsou? 

 Prostřednictvím druhé výzkumné otázky jsem identifikoval další kritérium podobnosti mezi 

antagonisty mimo národnosti či etnicity a doplnil tak výzkum Habela s Valerianem (2016). Tato kritéria 

jsou totiž problematická – postavy určité národnosti či etnicity například plní v některých hrách roli 

protagonistů i antagonistů (viz američtí protagonisté a Američan Shepherd v MW2) či může být 

národnost antagonistů fiktivní (viz reboot MW). Při výzkumu jsem identifikoval podobnosti 

v promluvách hlavních bossů, konkrétně v podobě stejného ideologického rámce, na který odkazují. 

Promluvy odkazují ke kombinaci ideologie náboženských nacionalistů a náboženských radikálů. 

Obsahují totiž rámec primárních a sekundárních nepřátel náboženských nacionalistů a podléhají rovněž 

představě kosmické války, typické pro náboženské radikály (Černý, 2009).  

 Náboženští nacionalisté jsou skupiny všech světových náboženství, které se snaží vystavět národ 

na náboženských základech. Typicky se vymezují proti dvěma typům aktérů – primárním 

a sekundárním nepřátelům. Primární nepřátelé náboženských nacionalistů i hlavních bossů 

analyzovaných her jsou lokální zkorumpované vlády (Černý, 2009). Ideu vnitřních nepřátel, kteří 

ohrožují existenci nacionalistů a kteří zaprodali národní suverenitu státu Západu výměnou za vlastní 

bezpečí, lze nalézt v pěti z osmi analyzovaných titulů (s výjimkou BF3, Homefrontu a MoHW). 
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Antagonisté tak podobně jako náboženští nacionalisté bojují proti prozápadně orientovaným vládám, 

politikům či prezidentům. Sekundárním nepřítelem antagonistů je podobně jako u náboženských 

nacionalistů Západ, reprezentovaný většinou USA, avšak s jediným rozdílem – USA jsou v promluvách 

antagonistů rovněž konstruovány jako primární nepřítel. USA jsou tak antagonisty líčeny nejenom jako 

podporovatelé zkorumpovaných vlád, ale také jako stát, který svými vojenskými invazemi zničil lokální, 

východní kultury a podřídil si místní obyvatelstvo. Od vlivu USA je třeba daný východní stát osvobodit 

nekompromisním vražděním Američanů v souladu s představou kosmické války, typickou pro 

náboženské radikály. V jejím rámci antagonisté konstruují zápas s USA jako metafyzický souboj 

s ultimátním zlem, které je třeba „vymazat z povrchu zemského“ (Černý, 2009). Představy 

náboženských radikálů lze v některých titulech nalézt snáze (viz slova hlavního bosse MoHW  

o provedení násilného džihádu v USA), v některých nikoliv (viz například Homefront). Představa 

ospravedlněného a oprávněného boje proti Západu, reprezentovaného nejčastěji USA, je ale v obecné 

rovině přítomna v ideologii všech východních antagonistů daných titulů. Spojení blízkovýchodních 

antagonistů s ideologiemi náboženských nacionalistů a radikálů dále podporuje jejich intersekcionální 

propojení (viz Trattner, 2016) s islámským terorismem. Fakt, že jsem prvky těchto ideologií nalezl  

i u ruských antagonistů, podporuje Schulzkeho (2013c) tezi o Rusech jako modelu reprezentace pro 

blízkovýchodní teroristy. Ideologie náboženských nacionalistů (rámec primárních a sekundárních 

nepřátel) a radikálů (představa kosmické války) tak není jako etnicita typická pouze pro jednu 

antagonistickou skupinu, ale lze ji identifikovat napříč etnickými, a tedy i antagonistickými skupinami.  

 Podobně spojuje obchodníky se zbraněmi, vedlejší antagonisty napříč analyzovanými tituly 

(MW2 a MW3, BF3 a MoHW), ideologie nové „studené války“ (Cronin, 2019). Ačkoliv jsou odlišné 

etnicity či národnosti (od Latinoameričana po obyvatele Blízkého východu), všichni jsou spojeni 

s ruskými zájmy – přeprodávají ruské zbraně do světa či se snaží obnovit studenoválečné pnutí mezi 

USA a Ruskem obnovou jaderného zbrojení.  

 

Zodpovězení třetí výzkumné otázky (VO3.1 a VO3.2) 

VO3.1: Lze v daných FPS hrách identifikovat ideologické prvky prostřednictvím reprezentace 

konfliktu?  

 K zodpovězení třetí výzkumné otázky a k analýze ideologicky předpojatých a selektivně 

konstruovaných reprezentací válek jsem použil čtyři Pötzschovy (2017) filtry – násilí, následků, postav 

a konfliktu. Filtry selektivně vylučují kontroverzní a negativní aspekty válek, a to zejména 

s přihlédnutím k činům protagonistické frakce. Pro lepší orientaci v textu filtry znovu představím. Filtr 

násilí určuje, jakých násilných činů se může dopouštět hráč. Filtr vylučuje vedlejší válečné škody 

v podobě civilních obětí. Pokud je smrt civilistů přítomná, je rámována pouze jako důsledek 

antagonistických činů. Protagonisté tak vykonávají násilí pouze v případech konfrontace s antagonisty. 

Tento filtr tak nereflektuje další válečné násilnosti – znásilnění nebo neúmyslná zabití civilistů – která 

jsou v realitě vykonávány oběma stranami. Filtr následků určuje rozsah válečných následků na 

individuální i kolektivní úrovni. Na individuální úrovni filtr vylučuje obrazy vojáků, postižených válkou 

či trpících posttraumatickou stresovou poruchou. Na kolektivní úrovni filtr vylučuje ekonomické či 

společenské škody válečných konfliktů. Filtr následků tak podporuje reflexi válek jako chirurgicky 

přesných operací bez dopadů na jednotlivce či společnost. Filtr postav podporuje reprezentaci 

protagonistů jako „akčních hrdinů“, obětujících se pro vyšší cíle a antagonistů jako plíživé síly 
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s nejasnými či karikovanými motivy. Filtr konfliktu vylučuje mírové, nenásilné řešení konfliktu 

prostřednictvím vyjednávání, kompromisu či kapitulace odkazem na bezcitnost a krutost nepřátel. Jak 

je patrné z představení filtrů, ty selektivně nezobrazují pouze konflikt, ale i antagonistickou frakci. 

Klíčem k zodpovězení první části otázky tak byla identifikace daných filtrů v kontextu antagonistických 

činů vůči civilistům a protagonistům. Abych zodpověděl i druhou část otázky (viz VO3.2 níže), věnoval 

jsem pozornost protagonistickým činům, které se vymykaly z daných filtrů (například násilí vůči 

civilistům jako potenciální narušení filtru násilí) a také „odpadlíkům protagonistické frakce“, jejichž 

reprezentace mohla napadat motivy jednání protagonistů.  

 Napříč analyzovanými tituly jsou války sterilizované – buď se v nich civilisté neobjevují, anebo 

jsou protagonisté zbaveni možnosti jim ublížit. Toto omezení je dáno herním designem – civilisté 

postrádají fyzické modely či v případě střelby na ně mise pro hráče končí. Z tohoto designu nevybočuje 

ani reboot MW. Ve hře lze nalézt prvky sterilizace násilí – není zde zobrazen akt dětské vraždy či 

pedofilní sexuální útok, namířený proti osmileté dívce. Titul tak vylučuje zdokumentované činy 

reálných válek v podobě násilí na ženách a dětech (Pötzsch, 2017). Hráči jsou navíc, jak jsem zmínil, 

zbaveni možnosti ublížit civilistům, konkrétně právě dětem. Protagonisté tak nemohou konat stejné 

nemorální akty jako antagonisté, což v důsledku částečně narušuje marketingové sliby tvůrců rebootu 

MW, podle kterých ani jedna z bojujících frakcí neměla být čistě dobrá či zlá, a podporuje ludonarativní 

disonanci, kdy jsou striktní pravidla herního systému v nesouladu s propagovaným drsnějším a v šedé 

morální zóně se pohybujícím narativním zážitkem (viz Palumbo, 2019). V důsledku tak všechny tituly 

obsahují filtr násilí – vůči civilistům konají násilí většinou pouze antagonisté a protagonisté konají (či 

mohou konat) násilí pouze při konfrontaci s antagonisty.  

 Reprezentaci civilních obětí jsem doplnil o analýzu misí The Coup (MW1) a Davis Family Vacation 

(MW3), ve kterých hráči za civilistu hrají. Při jejich analýze jsem využil konceptů hybridní sekvence 

(Cayatte, 2017) a „nutné civilní oběti“ (Payne, 2016). Hybridní sekvence označuje scénáře misí, které 

zbavují hráče základního prvku interakce (tj. střílení) a nutí je k soustředěnosti na danou vizuální scénu. 

„Vynucená hráčova pozornost“ je dále podporována silnější limitací jeho pohybu, než je běžné 

v „klasických misích“. V důsledku se tak před hráčem v hybridních sekvencích doslova odehraje 

emocionálně a ideologicky zatížený akt „nutné civilní oběti“ (Payne, 2016). Nejenom, že je smrt civilistů 

důsledkem antagonistického útoku kvůli zmíněným designovým prvkům nevyhnutelná, nevyhnutelná 

je totiž i násilná odezva protagonistů. Ta je zaštítěná pomocí spojencům či ideou preventivní války, 

principem, který USA dovoluje konat násilné akce k ochraně „světové demokracie“. Ačkoliv tyto situace 

zaměřením na válečné dopady na civilisty mají potenciál narušovat filtr následků, ten je nevyužit, 

jelikož prvky individuálního utrpení jsou využívány k rozpoutání ospravedlněného násilí protagonistů 

(Payne, 2016). Narušení filtru následků v těchto sekvencích je tedy podkopáváno generickým filtrem 

konfliktu.   

 Bombové útoky na civilisty úzce souvisí se stereotypy, zmíněnými u první výzkumné otázky. 

U blízkovýchodních antagonistů tak podporují explicitně (Trattner, 2017) či implicitně skrze 

intersekcionalitu (Trattner, 2016) spojení s ideou islámu jako protizápadního terorismu. Explicitní 

prvky spojení jsem nalezl v MoHW a rebootu MW, kde antagonisté útočí na rušná místa (náměstí 

Piccadilly v rebootu MW či madridské nádraží v MoHW) a reprezentace vůdců teroristických organizací 

je zúžena na sebevražedné atentátníky – hlavní antagonisté obou her (Cleric v MoHW, The Wolf 

v rebootu MW) se střetnou s hráči s výbušnou vestou na těle. Blízkovýchodní a ruští antagonisté jsou 

nicméně napříč analyzovanými tituly (trilogie MW a BF3) spojeni i s vážnější hrozbou terorismu – 
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odpalováním atomových bomb. Atomovými útoky tak dané hry nejenom posilují stereotypy (například 

Rusů jako šílených jedinců, usilujících o nukleární dominanci a zkázu západního světa), ale i všechny 

čtyři filtry. Například filtr konfliktu vzhledem k radikální povaze konfliktů, týkajících se atomové hrozby, 

vylučuje jiné než násilné (či podobně radikální) řešení.  

 Únosy civilistů reprezentují násilný scénář, který by mohl nabízet „jiné než násilné řešení“ a nést 

s sebou prvky diplomacie či vyjednávaní. I v tomto případě jsem nicméně došel k závěru, že tomu tak 

není. Vyjednávání s únosci je konstruováno jako nepodstatné či je rovnou přeskočeno (MoHW) 

a s únosci se tak protagonisté vypořádávají výhradně násilně. Diplomacii tak zastupují pouze 

nehratelné postavy, které je nicméně nutné ochraňovat opět násilnou cestou a k míru se tak 

„prostřílet“. I po konci válek a navzdory diplomacii navíc protagonisté mohou vykonat finální 

pomstychtivý akt, namířený proti bossům. Konstruovaná nepotřebnost diplomacie a „ochrana míru 

násilím“ je tak v souladu s filtrem konfliktu.  

 Co se týče mučení, z mé analýzy vyplynulo, že se jedná o akt, který podporuje rozdíly mezi 

reprezentací antagonistů a protagonistů a podléhá proto filtru postav. Situace, kdy jsou mučeni, či 

vyslýcháni protagonisté, podporují jejich heroismus – protagonisté odporují a poskytují antagonistům 

nepravdivé informace. Protagonisté jsou proto konstruováni jako jedinci schopní vydržet jakoukoliv 

bolest, i za cenu smrti nejbližších (viz MoHW či reboot MW). Smrt protagonistů při mučení či 

podobných brutálních útocích je navíc ve vybraných titulech (MoHW, Homefront) prezentovaná 

v patriotickém rámci jako smrt při obraně vyšších, národních ideálů. Protagonistické mučení 

a vyslýchání antagonistů naopak generuje kýženou, užitečnou informaci. Reprezentace mučení proto 

podléhá i filtru následků – mučení je prezentováno buď jako přesná a neomylná praktika, která vede 

k požadované informaci a která je nutná v boji proti terorismu (Schulzke, 2013b), či jako praktika, 

kterou je možné takzvaně přetrpět. Ani jedna reprezentace přitom neodpovídá realitě, kdy mučení 

vede ke zkresleným, nedůvěryhodným a falešným doznáním vyslýchaných, kteří řeknou cokoliv, aby 

zastavili bolest a utrpení (Farina, 2019). A konečně, mučení je sterilizované a podléhá filtru násilí – 

zatímco protagonistické mučení není zobrazené (trilogie MW) či v případě hratelných sekvencí 

nedovoluje hráčům amorální násilné činy v podobě ublížení blízkým osobám antagonisty (reboot MW), 

brutální antagonistické mučení protagonistů je součástí hratelnosti (reboot MW) či narativních cutscén 

(BF4).  

  Z rámce „nezobrazeného či sterilizovaného“ mučení by se mohla vymykat reprezentace 

amerických Přeživších v Homefrontu. Ačkoliv jsou ale Přeživší vůči protagonistům národnostně stejní, 

mise v Homefrontu dává na zřetel, že s Američany nemají nic společného a že jsou podobně 

dehumanizovanou antagonistickou skupinou jako Severokorejci. Reprezentace Přeživších podléhá 

konkrétně animalistické dehumanizaci (Haslam, 2006) – mimo civilizaci se z nich stala zvířata, která 

vraždí a mučí Severokorejce pro zábavu. V kontextu mučení proto reprezentace všech antagonistických 

skupin napříč analyzovanými tituly podléhá filtru postav a konfliktu – antagonisté jsou reprezentováni 

jako démonizovaní (Barkov v rebootu MW či Chang v BF4) či dehumanizovaní (Přeživší v Homefrontu) 

jedinci, kteří se v mučení „vyžívají“ bez ohledu na jeho informační hodnotu a jejichž chování proto 

může vzbuzovat pouze násilné reakce.  
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VO3.2: Existují v hrách prvky, které by danou reprezentaci nabourávaly? 

 Potenciál nabourávat filtry, konkrétně filtry násilí a postav, mají dvě mise, No Russian (MW2)  

a Through The Eyes of Evil (MoHW). V prvně jmenované se hráči zúčastní teroristického útoku, při 

kterém mohou zabíjet civilisty, a v druhé hrají za antagonistu. Mise No Russian může narušovat 

představu sterilizované války, a tedy i filtr násilí. Obě mise mohou rovněž narušovat filtr postav 

podkopáváním rámce morálních protagonistů (No Russian), anebo osvětlením motivů antagonistické 

frakce (viz Through the Eyes of Evil). Z mé analýzy nicméně vyplynulo, že ani jedna forma subverze se 

nenaplnila. Vývojářským cílem mise No Russian bylo přimět hráče k vytvoření antagonistického vztahu 

k Makarovovi (viz Burns, 2012), strůjci teroristického útoku. Hráč tak nemusí na civilisty vystřelit  

a antagonisté ho k tomu nenutí. Hratelná postava Allena je tak pouhou součástí, nikoliv aktérem 

teroristického útoku. Allenovy akce jsou zaštítěny národní bezpečností, snahou o dopadení Makarova. 

Ospravedlněním násilí vyššími cíli, vývojářskou sterilizací některých jeho forem (například v podobě 

absence rodinných či dětských obětí) a hráčským možnostem se z něj vyvázat či odpovědnost za něj 

přesunout na nehratelné antagonisty tak mise No Russian nenarušuje filtr násilí. Konstrukcí plochých 

a indiferentních postav, jejichž osudem je zemřít, podobně jako v hybridních sekvencích (No Russian), 

či se zúčastnit generického tréninkového scénáře (Through the Eyes of Evil), mise nenarušují filtr 

postav. Šíří navíc představu terorismu jako výlučně násilného aktu a nezabývají se jeho příčinami. 

Podléhají proto filtru konfliktu, představě, že jedinou možnou odpovědí na teroristické činy je další 

násilí (Pötzsch, 2017) a nikoliv diplomatická snaha oslabit jejich příčiny (Schulzke, 2013a). 

 Mimo těchto situací nenarušují filtry ani „odpadlíci“ protagonistické frakce, bossové Shepherd 

(MW2) a Solomon (BF3). Antagonismus amerického generála Shepherda je vytvořen v reakci na 

nemorální činy neamerických antagonistů, a nepodrývá proto jednání protagonistů. Jeho ideologie se 

opírá o nacionalismus, který je typický i pro etnicky jiné antagonisty (viz ideologie náboženských 

nacionalistů v promluvách antagonistů napříč tituly). Solomon je prototypem „všemocného teroristy“ 

(Schulzke, 2013b), který na svou stranu získal CIA. Oba antagonisté jsou slabě vykreslenými a plochými 

postavami a nevymykají se proto z filtru postav.  

  Lze proto v analyzovaných titulech identifikovat vůbec nějaké prvky, narušující Pötzschovy filtry 

(2017)? Odpověď zní ano, a oním titulem je reboot MW. Ačkoliv reboot MW sterilizuje protagonistické 

násilí (viz mize Clean House a Wolf’s Den) a i to antagonistické (viz mise The Embassy) a obsahuje silný 

filtr postav ve vztahu k reprezentaci ruských antagonistů, lze v něm nalézt prvky rozšiřující vyjadřovací 

možnosti videoherního média (Campbell, 2013). Podobně jako mise No Russian, i reboot MW přivedl 

do série MW nevyužitou perspektivu. Tou je hratelná perspektiva ženy a dítěte, spojená v osobě Farah 

Karim. Reboot MW stavěním hráčů do role traumatizovaného dítěte narušuje nejenom filtr následků, 

ale především ideologii hegemonní maskulinity, která je pro FPS žánr typická (Pötzsch, 2015). Zároveň 

je ale nutné dodat, že perspektiva osmileté Farah je v misi Hometown doplněná o dehumanizované 

ruské protivníky, vraždící ženy i děti.  Reboot MW tedy sice narušuje filtr následků, k tomu však dochází 

za pomoci zvýrazněných filtrů násilí a postav.  
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Závěr 
  

 V práci jsem analyzoval antagonistickou reprezentaci v osmi FPS hrách – v trilogii Call of Duty: 

Modern Warfare a jejím rebootu z roku 2019, ve dvou hrách ze série Battlefield, v Medal of Honor: 

Warfighter a v Homefrontu. Při analýze jsem si stanovil tři cíle. Prvním byla identifikace prvků, 

podílejících se na vizuální stereotypizaci antagonistů z hledisek jejich etnicity a národnosti. Druhým 

cílem bylo tato hlediska, problematická kvůli etnické a národnostní stejnosti protagonistů  

a antagonistů, či kvůli fiktivnosti herních národností, doplnit dalším kritériem podobnosti mezi 

antagonisty. Třetím cílem bylo zjistit, zdali se do reprezentace válek promítají čtyři filtry Pötzschova 

(2017) selektivního realismu – filtr násilí, následků, postav a konfliktu. Filtr násilí znemožňuje hráči 

násilí vůči civilistům, zatímco antagonisty staví do role vrahů civilistů. Filtr následků vytváří představu 

chirurgicky přesné války, která nemá vliv na jedince ani na společnost. Filtr postav karikuje  

a zjednodušuje motivy antagonistů a zvýrazňuje hrdinství a ospravedlnitelné motivy protagonistů. Filtr 

konfliktu neumožňuje jiné než násilné řešení konfliktu, či nenásilná řešení konstruuje jako nevýznamná 

a nepotřebná. Zvláštní důraz jsem kladl na příklady obsahů analyzovaných her, které filtry narušují  

a přispívají k méně selektivní reprezentaci válek. Pozornost jsem věnoval především rebootu Modern 

Warfare jako FPS novince, jejíž marketingová kampaň slibovala narušení filtrů (viz například Forward, 

2019).  

 První cíl práce jsem splnil, identifikoval jsem stereotypy tří etnicko-národnostních skupin – 

blízkovýchodních, ruských a východoasijských (tj. severokorejských a čínských) antagonistů. Blízký 

východ je v analyzovaných titulech redukován do zjednodušeného rámce arabského světa, do nějž jsou 

nesprávně zařazeny i Afghánistán či Pákistán. Prostor Blízkého východu je ve hrách spojený s politicky 

definovaným prostorem Bushovy administrativy. Blízkovýchodní antagonisté jsou proto explicitně (viz 

Medal of Honor: Warfighter) či implicitně reprezentováni jako islámští teroristé, a všichni Arabové  

a muslimové jsou stereotypně spojeni pouze s protizápadními, či se Západem neslučitelnými zájmy. 

Reprezentaci blízkovýchodních antagonistů a prostředí proto zaštiťuje teorie neo-orientalismu – 

revitalizovaného orientalismu po útocích na Světové obchodní centrum z 11. září 2001, který šíří 

stereotypní představu Blízkého východu jako místa, ve kterém je nutné intervenovat a přizpůsobit ho 

západním, demokratickým hodnotám. Ruští antagonisté jsou v daných hrách líčeni dvěma způsoby. 

Zaprvé – podléhají stereotypním orientalistickým představám zaostalých, nekompetentních  

a barbarských vojáků, popíjejících vodku, a jsou tak reprezentováni v kontrastu s moderní a vycvičenou 

západní armádou. Zadruhé – Rusové jsou napříč analyzovanými tituly konstruováni v souladu se 

studenoválečnými stereotypy, a to jako strach vzbuzující, mentálně nestabilní, krutí a chladnokrevní 

jedinci, usilující o světovládu a zničení Západu. Ve většině titulů, s výjimkou rebootu MW, se Rusové 

snaží získat atomovou bombu, či ji přímo odpálí, často ve spolupráci s blízkovýchodními antagonisty. 

Tituly z Rusů vytvářejí nepřátele „nové studené války“ – šíří tak stereotypní představu Rusů jako 

sponzorů celosvětového terorismu po zániku SSSR, představu, která z nich činí kriminálníky, podrývající 

zájmy USA na Blízkém východě a obnovující studenoválečné pnutí. Co se týče severokorejských  

a čínských antagonistů, jsou konstruováni na základě stereotypního reprezentačního rámce techno-

orientalismu. Tituly s těmito antagonisty (Homefront, Battlefield 4) kombinují starší orientalistické 

stereotypy asijské krutosti a barbarství s představou technologicky vyspělých, ale téměř nelidských, 

robotických jedinců. Severokorejci jsou například vizuálními prvky i narativem líčeni spíše jako 

standardizované zboží než jako lidé, a v jejich reprezentaci lze identifikovat prvky mechanistické 

dehumanizace (viz Haslam, 2006).   
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 Druhý cíl práce jsem rovněž splnil. Nalezl jsem podobnosti v promluvách antagonistů 

a v narativních složkách daných her, odkazující na ideologii náboženských nacionalistů a radikálů (viz 

Černý, 2009). Promluvy antagonistů se odkazují na rámce primárních a sekundárních nepřátel 

náboženských nacionalistů. Primární nepřítel, představující zkorumpovanou prozápadní vládu, 

ohrožuje existenci náboženských nacionalistů a sekundární, představovaný USA, ji ekonomicky či 

vojensky podporuje. Boj antagonistů proti prozápadním vládám tvoří výraznou součást konfliktů napříč 

analyzovanými hrami, stejně jako jejich boj proti USA, které mohou hrát i roli primárního nepřítele. 

Ideologie náboženských radikálů je zpřítomněna v promluvách antagonistů skrze představu kosmické 

války, metafyzického konfliktu, v němž není prostor pro kompromisy – nepřátele, zastoupené 

v promluvách Spojenými státy, je třeba sprovodit ze světa. Oba ideologické rámce jsem nalezl zejména 

v promluvách blízkovýchodních a ruských antagonistů – u blízkovýchodních podporují jejich spojení 

s islámským radikalismem, u ruských vzorovou (Schulzke, 2013c) či modelovou reprezentaci jako 

teroristů.  

 Třetí cil práce byl rovněž naplněn – v kontextu daných her jsem identifikoval selektivní 

reprezentace konfliktu. Co se týče filtru násilí, protagonistické i hráčské je sterilizované, kupříkladu 

zbavené možnosti ublížit civilistům, zatímco antagonisté civilisty vraždí. Situace, kdy hráč může střílet 

na civilisty, jsou buď svázány herními pravidly, anebo se hráč může z vražd civilistů morálně vyvázat  

a odpovědnost přenést na antagonisty. Filtr následků je podporován absencí civilistů na bojištích, takže 

protagonisté mohou vést chirurgicky přesnou válku bez civilních obětí či dalších vedlejších škod, opět 

v kontrastu s antagonisty. Analyzované tituly zobrazují dopady válek na jedince v sekvencích, které 

stavějí hráče do role civilistů několik okamžiků před smrtí. V těchto scénách jsou však omezeny 

možnosti hráčovy interakce i možnosti jeho kritické reflexe. Scény zároveň vedou k rozpoutání války 

proti antagonistům. Filtr následků tak v tomto případě slouží selektivním cílům filtru konfliktu, dále 

podporovaného absencí či protagonisty proklamovanou nepotřebností a neefektivností diplomacie. 

Antagonisté jsou konstruováni jako chladnokrevní, krutí jedinci, se kterými nelze vyjednávat, což 

podporuje filtr postav. K němu přispívá i démonizace a zmíněná dehumanizace antagonistů, například 

při neopodstatněném brutálním mučení protagonistů, nebo jejich reprezentací, zbavenou lidských, 

emočně založených kvalit. Reboot Modern Warfare některé ze zmíněných reprezentací nabourává – 

narušuje například filtr následků v situaci, kdy se hráči ocitají v roli traumatizované osmileté dívky, 

nucené zabíjet. Titul rovněž nabourává hegemonní maskulinitu zbylých titulů, rámec, vylučující 

dětskou a ženskou perspektivu a prezentující pouze mužskou. Ne všichni blízkovýchodní obyvatelé 

v rebootu Modern Warfare jsou prezentováni pouze jako teroristé, což částečně nabourává  

neo-orientalistické stereotypy, i když i zde jsou antagonisté prezentováni pomocí stereotypního rámce 

Arabů jako teroristů. U Rusů již zmíněné stereotypy nejsou nabourávány vůbec.  

 Dle mých zjištění je má analýza první ucelenou snahou o aplikaci Pötzschových (2017) filtrů na 

reprezentaci antagonistické frakce v daných FPS hrách. Dospěl jsem však k názoru, že jeho metoda má 

své limity, protože některé výsledky mé analýzy neodpovídají pouze jeho filtrům, ale mohou se 

překrývat se stereotypizací, či dehumanizací. Ukázalo se proto jako správné rozhodnutí využívat 

Pötzschových (2017) filtrů ve spojení s dalšími metodologickými rámci, kupříkladu orientalismu.  

Mnou zvolená metoda kvalitativní obsahové analýzy neposkytuje informace o vlivu 

antagonistické reprezentace na hráče. Ke zkoumání jejího vlivu bych totiž musel vést osobní rozhovory 

s hráči či analyzovat internetová fóra a komentáře. Moje metoda rovněž neposkytuje vhled do záměrů 

a cílů vývojářů při designování specifických antagonistů, o těch nicméně částečně referuji citacemi 
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vybraných paratextů, z nichž plyne, že někteří tvůrci specifické antagonisty dehumanizovali záměrně. 

V analýze se mi také nepodařilo nalézt souhrnné kritérium podobnosti, aplikovatelné na reprezentaci 

antagonistů ve všech osmi titulech – odpověď by možná nalezla komparativněji zaměřená analýza.  

I přes snahu o ucelenost výzkumu antagonistické reprezentace se v daných hrách objevují 

antagonistické etnické skupiny, kterým jsem se nevěnoval. To je ale dáno povahou obsahové analýzy, 

ve které jsem se soustředil na podobné prvky v reprezentaci nejfrekventovanějších antagonistů, 

ruských, blízkovýchodních a východoasijských. Ani o nich ale můj výzkum neposkytuje vyčerpávající 

informace, jaké by poskytly samostatné analýzy, specificky zaměřené na reprezentaci těchto 

jednotlivých etnik a národů. Jak jsem nastínil, o některých etnikách, zastoupených v antagonistické roli, 

jsem se nezmínil téměř vůbec. To například platí o Latinoameričanech, představovaných Brazilci. 

Výzkumy o jejich reprezentaci v rozebíraných hrách by určitě vhodně doplnily mou analýzu. Rozšířit by 

šel i počet analyzovaných titulů hrami ze stejných sérií a se stejnými antagonisty, například  

o Homefront: The Revolution či Medal of Honor, které se ale od osmi analyzovaných titulů liší buď 

herními mechanikami, nebo rekonstrukcí reálného konfliktu. Pokud bych se nechtěl omezit pouze na 

proleptické hry (viz Smicker, 2009), které přetvářejí očekáváné, pravděpodobné konflikty v herní, 

a rozhodl se zvolit hry dle stejné etnicko-národnostní příslušnosti antagonistů, mohl bych do výzkumu 

zařadit i FPS tituly se sci-fi prvky, kupříkladu sérii Call of Duty: Black Ops či hru Call of Duty: Ghosts, 

rovněž zobrazující ruské a latinskoamerické antagonisty (viz Habel a Valeriano, 2016).   
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Summary 
 

 In my master’s thesis, I conducted a qualitative content analysis of the visual and ideological 

representation of antagonists in eight first-person shooter games (FPS), released between 2007 and 

2019. The list of the studied games consists of Call of Duty: Modern Warfare trilogy and its reboot from 

2019, two games from the Battlefield series, Homefront, and Medal of Honor: Warfighter. My analysis 

was guided by three main goals.  

 The first goal was to identify ethnic and national stereotypes connected to the appearance  

of antagonists as non-playable characters (NPCs), but also to the game environment (in which the 

antagonists are depicted) as a part of broader visual representation. I identified stereotypical 

representations of three main ethnic-national groups – Middle Eastern antagonists, Russians, and East 

Asians (i.e. North Koreans and Chinese). The Middle Eastern antagonists’ representation is subject to 

neo-orientalism, which creates the stereotypical and generalizing imagery of Middle Eastern citizens 

as terrorists and Arabs. The representation of the Middle East is thus reduced to simplistic images 

connected to a terrorist threat and simplistic ethnic frame, which incorrectly renders Afghani and 

Pakistani citizens as part of the Arab world.  Middle Eastern game environments are portrayed via 

a set of dilapidated and chaotic labyrinthine towns full of untrustworthy citizens in which American 

protagonists intervene and bring order to. Representation of Russians is subject to the orientalist and 

Cold War stereotypes. Regarding orientalism, Russians are displayed as incompetent, backward and 

vodka-drinking soldiers with obsolete military technology. The latter is in contrast with the “proper” 

modern technology and modern military tactics of the Western protagonists. The Russian 

environments are also depicted in this manner, as dark villages with poorly built buildings. Regarding 

Cold War stereotypes, Russians are depicted as cruel, mentally unstable individuals who are trying to 

destroy the West and establish a new world order. Russians are either depicted as communists 

struggling to restore the USSR or as the enemies of a “new Cold War”, selling weapons to Middle 

Eastern antagonists and thus reviving the Cold War era tensions between Russia and the U.S. East 

Asians, i.e. North Koreans and Chinese people, are portrayed as an horde of dehumanized soldiers 

lacking human qualities, thus adhering to the standards of techno-orientalism, which renders them as 

a brute force, using modern technology for military purposes. For example, North Koreans in 

Homefront are both narratively described and visually displayed as standardized and faceless “goons”. 

Chinese localities in Battlefield 4 are represented in a more accurate manner, but some of them, such 

as the Muslim part of China, adhere to the abovementioned neo-orientalism stereotypes. 

 The second goal was to find another criterion, apart from ethnicity and nationality, to describe 

the antagonists across the analysed game titles. The previously analysed criteria are, in fact, partially 

problematic – the nationality or ethnicity of the analysed video game antagonists is fictitious or 

identical in relation to the protagonists. I found two common ideological frames in the main 

antagonists’ speeches across the titles – the ideology of religious nationalists and radicals. In the 

speeches, I identified the idea of primary and secondary enemies of religious nationalists. The primary 

enemy of religious nationalists is a corrupted pro-Western government, which undermines their 

efforts to build the nation on a religious basis and thus pose a threat to their existence. The secondary 

enemy provides military or economic support to the primary one and is, in the view of both FPS game 

antagonists and religious nationalists, represented by the U.S. However, the U.S. is also framed as the 

primary enemy in games, since they take place after the U.S. invasion. The idea of fighting either 
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against one’s own corrupted governments or the U.S (as the primary or secondary enemy), is very 

prominent across the analysed sample. The other ideological aspect, identified in the speeches, is the 

idea of a cosmic war, used by religious radicals as the way of framing conflicts. The idea of a cosmic 

war transforms the conflicts into a metaphysical clash against impure evil and into war without 

compromises. The enemy, which is typically represented by the U.S., thus must be eradicated. These 

two ideological aspects (primary and secondary enemies and cosmic war) were found in the speeches 

of Middle Eastern and Russian antagonists. These aspects thus support the portrayal of Middle Eastern 

antagonists as the Islamic radicals and Russians as terrorists’ model (Schulzke, 2013c).  

 The third goal complemented the second one – I analysed the ideological aspects of the 

antagonists’ action and motives by using the methodological framework of Pötzsch (2017) selective 

realism. This framework excludes controversial and negative, but salient aspects of wars from 

narratives and mechanics of FPS games by means of four filters – the violence filter, the consequence 

filter, the character filter and the conflict filter. The filters also accentuate the differences between 

protagonists and antagonists of FPS games. The violence filter prevents players from hurting civilians, 

whereas antagonists are portrayed as civilian killers. This is also true for the analysed games, even for 

the situations in which players can kill civilians – these situations are either constrained by game rules 

or players can morally disengage from them and shift the responsibility for these acts to antagonists. 

These situations thus do not subvert the violence filter. The consequence filter creates the idea of 

a surgical war which does not have individual or social impacts. Protagonists thus wage war precisely, 

without collateral damage. Situations that could potentially subvert this filter by placing players in the 

role of civilians again limit players’ interactivity and are presented as emotionally impactful scenes of 

civilians’ sacrifices after the antagonistic attack which must be avenged by protagonists. The character 

filter simplifies antagonistic motives and actions and highlights protagonists’ heroism. This aspect can 

be best demonstrated on the torture scenes in which the protagonists resist antagonists and do not 

give them desired answers, despite the violent consequences. The antagonists in the torture scenes 

are portrayed as sadistic individuals thriving on groundless violence, thus creating the representational 

and selective gap between the heroic protagonists and demonised antagonists. The conflict filter limits 

solutions to game conflicts to a violent alternative with the reference to brutality of the antagonists. 

That is also demonstrated in the analysed titles, which lack diplomacy or negotiation in their narratives 

or render these nonviolent alternatives as useless. The only example of Pötzsch’s (2017) filter 

subversion I identified is from Call of Duty: Modern Warfare reboot from 2019. The playable character 

of traumatised eight-year-old girl, who is forced to kill, not only subverts the consequence filter but 

also the masculine frame, which is typical for the remaining titles, by introducing the perspectives of 

a child and a woman respectively.  

  



113 
 

Bibliografie 

 
Allen, R. (2017). America’s Digital Army: Games At Work And War. Vyd. 1. University of Nebraska Press. 

ISBN 978-1496201911.  

Altwaiji, M. (2014). Neo-Orientalism and the neo-imperialism thesis: Post-9/11 US and Arab world 

relationship. Arab Studies Quarterly, 36(4): 313–324. 

Andersen, R. a Kurti, M. (2009). From America’s Army to Call of Duty: Doing Battle with the Military 

Entertainment Complex. Democratic Communiqué, 23(1): 45–65.   

Anderson, C. A. a Dill, K. E. (2000). Video games and aggressive thoughts, feelings, and behavior in the 

laboratory and in life. Journal of Personality and Social Psychology, 78(4): 772–790.  

Ashcroft, B., Griffiths, G. a Tiffin, H. (1995). The Post-Colonial Studies Reader. Vyd. 1. New York: 

Routledge. ISBN 978-0415096218.  

Bales, J. H. (2018). Control and the Controller: Narratives of Imperialism and Empire in Modern Military 

Shooters. The Phoenix Papers, 3(2): 8–19.  

Bernstein, M. a Studlar, G. (1997). Visions of the East: Orientalism in Film. Vyd. 1. Rutgers University 

Press. ISBN 978-0813522951.  

Bogost, I. (2008). The Rhetoric of Video Games. V: Salen, K. (ed). The Ecology of Games: Connecting 

Youth, Games, and Learning. Vyd. 1. Cambridge, MA: MIT Press. ISBN 978-0262195751.  

Bolter, J. D. a Grusin R. (1999). Remediation: Understanding New Media. Vyd. 1. The MIT Press. ISBN 

978-0262522793.  

Brádlerová, A. (2017). DLC jako marketingový nástroj v herním průmyslu. [online] Dostupné 

z: https://dspace.cuni.cz/handle/20.500.11956/90946 [cit. 18. 5. 2020]. Bakalářská práce. Univerzita 

Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd. 98 s. Vedoucí práce: Jaroslav Švelch.  

Breuer, J., Festl, R. a Quandt, T. (2014). Aggression and Preference for First-Person Shooter and Action 

Games: Data From a Large-Scale Survey of German Gamers Aged 14 and Above. Communication 

Research Reports, 31(2): 183–196. 

Burrill, D. (2018). “We’re Going to Have to Do Things That Are Unthinkable”: Masculinity/Games/ 

Torture. V: Taylor, N. a Vorhees, G. (eds). Masculinities in Play. Vyd. 1. Palgrave Macmillan. ISBN 978-

3319905808.  

Calleja, G. (2011). In-Game: From Immersion to Incorporation. Vyd. 1. Cambridge, Massachusetts: MIT 

Press. ISBN 978-0262015462.  

Campbell, V. (2013). Playing with Controversial Images in Videogames: The Terrorist Mission 

Controversy in Call of Duty: Modern Warfare 2. V: Attwood, F., Campbell, V. a kol. Controversial 

Images: Media Representations on the Edge. Vyd. 1. Palgrave Macmillan UK. ISBN 978-0230284050.  

Carpels, J. (2015). Playing the Victim. War Representation and Perpetrator Trauma in Call of Duty 4: 

Modern Warfare, Call of Duty: Modern Warfare 2, and Spec Ops: The Line. [online] Dostupné 

z: https://lib.ugent.be/catalog/rug01:002271923 [cit. 19. 5. 2020]. Diplomová práce. Ghent University. 

57 s. Vedoucí práce: Stef Craps.  

https://dspace.cuni.cz/handle/20.500.11956/90946
https://lib.ugent.be/catalog/rug01:002271923


114 
 

Cassell, J., a Jenkins, H. (2000). From Barbie to Mortal Kombat: Gender and computer games. Vyd. 1. 

Cambridge, MA: MIT Press. ISBN 978-0262531689.  

Cayatte, R. (2017). Framing and Ideological Discourse in the Call of Duty: Modern Warfare series. 

V: Garrelts, N. a Kapell, M. W. (eds). Responding to Call of Duty: Critical Essays on the Game Franchise.  

Vyd. 1. McFarland. ISBN 978-1476668758. 

Connell, R.W., a Messerschmidt, J.W. (2005). Hegemonic Masculinity: Rethinking the Concept. Gender 

& Society, 19(6): 829–859. 

Cronin, D. (2019). Meet the New Villain, Same as the Old Villain: The New Cold War in American TV, 

Film, and Video Games. Of Life and History, 2(5).  

Černý, K. (2009). Anatomie náboženského terorismu a globální rebelie proti sekulárnímu (ne)řádu. 

Historická sociologie, 1(1): 175–212.  

Deleuze, J., Christiaens, M., Nuyens, F. a Billieux, J. (2017). Shoot at first sight! First person shooter 

players display reduced reaction time and compromised inhibitory control in comparison to other 

video game players. Computers in Human Behavior, 72: 570–576.  

Delwiche, A. (2007). From the Green Berets to America’s Army: Video games as a vehicle for political 

propaganda. V: Williams P. J. a Smith J. H. The Players’ Realm: Studies on the Culture of Video Games 

and Gaming. Vyd. 1. Jefferson, NC: McFarland, ISBN 978-0786428328.  

Denick, T., a Hunsinger, R. (2007). Call of Duty 4: Modern Warfare Official Strategy Guide. Brady Games. 

ISBN 978-0744009491.  

Der Derian, J. (2009). Virtuous war: Mapping the military-industrial-media-entertainment network. 

Vyd. 2. London: Routledge. ISBN 978-0415772396.  

Dijk, T. A. van. (1998). Ideology: A Multidisciplinary Approach.  Vyd. 1. SAGE Publications Ltd. ISBN 978-

0761956556.   

Dovey, J., a Kennedy, H. W. (2006). Game Cultures: Computer Games as New Media. Vyd. 1. Open 

University Press. ISBN 978-0335213580. 

Egenfeldt-Nielsen, S., Smith, J. H. a Tosca, S. P. (2015). Understanding video games: the essential 

introduction. Vyd. 3. New York: Routledge. ISBN 978-1138849822.  

Elson, M., a Ferguson, C. J. (2014). Twenty-five years of research on violence in digital games and 

aggression: Empirical evidence, perspectives, and a debate gone astray. European Psychologist, 19(1): 

33–46.  

Eriksson, M. (2010). ‘‘People in Stockholm are smarter than countryside folks’’ – Reproducing urban 

and rural imaginaries in film and life. Journal of Rural Studies, 26(2): 95–104. 

Ermi, L., a Mäyrä, F. (2005). Fundamental Components of the Gameplay Experience: Analysing 

Immerison. V: DiGRA '05 - Proceedings of the 2005 DiGRA International Conference: Changing Views: 

Worlds in Play, 3: 1–14. Dostupné z: http://www.digra.org/wp-content/uploads/digital-

library/06276.41516.pdf [cit. 19. 5. 2020]. 

Ferguson, C. J. (2011). Video games and youth violence: A prospective analysis in adolescents. Journal 

of Youth and Adolescence, 40: 377–391.  

Fernández-Vara, C. (2015). Introduction to Game Analysis. Vyd. 1. Routledge. ISBN 978-0415703277.  

http://www.digra.org/wp-content/uploads/digital-library/06276.41516.pdf
http://www.digra.org/wp-content/uploads/digital-library/06276.41516.pdf


115 
 

Ford, D. (2016). "eXplore, eXpand, eXploit, eXterminate": Affective Writing of Postcolonial History and 

Education in Civilization V. [online] Game Studies, 16(2). Dostupné 

z: http://gamestudies.org/1602/articles/ford [cit. 18. 5. 2020].  

Gagnon, F. (2010). “Invading Your Hearts and Minds”: Call of Duty® and the (Re)Writing of Militarism 

in U.S. Digital Games and Popular Culture. European Journal of American studies, 5(3): 2–17.  

Galloway, A. (2004). Social Realism in Gaming. [online] Game Studies, 4(1). Dostupné 

z: http://www.gamestudies.org/0401/galloway/ [cit. 18. 5. 2020]. 

Galloway, A. (2006). Gaming: Essays On Algorithmic Culture. Vyd. 1. Electronic Mediations. University 

of Minnesota Press. ISBN 978-0816648504.  

Glas, R. (2015). Of Heroes and Henchmen: The Conventions of Killing Generic Expendables in Digital 

Games. V: Mortensen, T. E., Linderoth, J. a A. ML Brown (eds). The Dark Side of Game Play: 

Controversial Issues in Playful Environments. Vyd. 1. New York: Routledge. ISBN 978-1138827288.  

Gorisse, G., Christmann, O., Amato, E. A. a Richir, S. (2017). First- and Third-Person Perspectives in 

Immersive Virtual Environments: Presence and Performance Analysis of Embodied Users. Frontiers in 

Robotics and AI, 4(33).  

Graham, S. (2006). Cities and the ‘War on Terror’. International Journal of Urban and Regional 

Research, 30(2): 255–276. 

Habel, P. a Valeriano, B. (2016). Who Are the Enemies? The Visual Framing of Enemies in Digital Games. 

International Studies Review, 18(3): 462–86. 

Haslam, N. (2006). Dehumanization: An Integrative Review. Personality and Social Psychology Review, 

10(3): 252–264.  

Healey, G. (2016). Proving Grounds: Performing Masculine Identities in Call of Duty: Black Ops. [online] 

Game Studies, 16(2). Dostupné z: http://gamestudies.org/1602/articles/healey [cit. 18. 5. 2020].  

Hendl, J. (2005). Kvalitativní výzkum: Základní metody a aplikace. Vyd. 1. Praha: Portál. ISBN 978-80-

7367-485-4.  

Hjort, L. (2011). Games and Gaming: An Introduction to New Media. Vyd. 1. Berg New Media Series. 

ISBN 978-1847884916. 

Höglund, J. (2008). Electronic Empire: Orientalism Revisited in the Military Shooter. [online] Game 

Studies, 8(1). Dostupné z: http://gamestudies.org/0801/articles/hoeglund [cit. 18. 5. 2020]. 

Höglund, J. (2014). Magic Nodes and Proleptic Warfare in the Multiplayer Component of Battlefield 3. 

[online] Game Studies, 14(1). Dostupné z: http://gamestudies.org/1401/articles/jhoeglund [cit. 18. 5. 

2020].  

Höglund, J. (2018). The Call of Adventure in Call of Duty: WWII. Journal of Popular Culture, 51(6): 1453–

1475.  

Houška, J. (2017). Padouch nebo hrdina: vizuálně sémiotická analýza PC hry Call of Duty. [online] 

Dostupné z: https://dspace.cuni.cz/handle/20.500.11956/91587 [cit. 18. 5. 2020]. Bakalářská práce. 

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií. 79 s. Vedoucí práce: Vítězslav Slíva. 

http://gamestudies.org/1602/articles/ford
http://www.gamestudies.org/0401/galloway/
http://gamestudies.org/1602/articles/healey
http://gamestudies.org/0801/articles/hoeglund
http://gamestudies.org/1401/articles/jhoeglund
https://dspace.cuni.cz/handle/20.500.11956/91587


116 
 

Hughes, B. G. A. (2012). A plaguing militainment: Ideology, metaphor, and interpellation in THQ's 

"Homefront". [online] Dostupné z: http://thekeep.eiu.edu/theses/762 [cit. 19. 5. 2020]. Diplomová 

práce. Eastern Illinois University. 126 s. Vedoucí práce: Marita Gronnvoll.  

Ibaid, T. (2019). The Waging of a Virtual War against Islam: An Assessment of How Post-9/11 War-

themed Video Games Stereotype Muslims. [online] Dostupné z: https://ir.library.dc-

uoit.ca/bitstream/10155/1023/1/Ibaid_Taha.pdf [cit. 19. 5. 2020]. Diplomová práce. University of 

Ontario. 111 s. Vedoucí práce: Tanner Mirrlees.  

Innes, S. B. (2004). Action chicks: New images of tough women in popular culture. Vyd. 1. New York: 

Palgrave Macmillan. ISBN 978-1403963963.  

Jankowski, F. (2017). New American Patriotism in Games: WWII-Themed Military Shooters in the 

Shadow of Post-9/11 Politics. TransMissions: Journal of Film and Media Studies, 2(1): 5–20.  

Jirák, J. a Köpplová, B. (2003). Média a společnost. Vyd. 1. Praha: Portál. ISBN 978-80-7367-287-4.  

Jørgensen, K. (2016). The Positive Discomfort of Spec Ops: The Line. [online] Game Studies, 16(2). 

Dostupné z: http://gamestudies.org/1602/articles/jorgensenkristine [cit. 19. 5. 2020]. 

Juergensmeyer, M. (1993). The New Cold War? Religious Nationalism Confronts the Secular State. Vyd. 

2. Berkeley: University of California Press. ISBN 978-0520086517.  

Juergensmeyer, M. (2006). From Bhindranwale to Bin Laden: A Search for Understanding Religious 

Violence. V: Cady, L. E., a Simon, S. W. Religion and Conflict in Asia: Disrupting Violence. Vyd. 1. London: 

Routledge. ISBN 978-0415459532.  

Kamenova, D. (2014). Media and Othering: How Media Discourse on Migrants Reflects and Affects 

Society’s Tolerance. Politické Vedy, 17(2): 170–184. 

Kearney, R. (2002). Strangers, Gods and Monsters: Interpreting Otherness. Routledge. ISBN 978-

0415272582.  

Koch, K. (2014). Renewing Yellow Peril: North Korean antagonism in entertainment media. [online] 

Dostupné z: https://openaccess.leidenuniv.nl/handle/1887/29517 [cit. 19. 5. 2020]. Diplomová práce. 

Leiden University. 57 s. Vedoucí práce: Remco Breuker.  

Komel, M. (2014). Orientalism in Assassin's Creed: Self-orientalizing the assassins from forerunners of 

modern terrorism into occidentalized heroes. Teorija in Praksa, 51(1):72–90. 

Kress, G. (2010). Multimodality: A Social Semiotic Approach to Contemporary Communication. Vyd. 1. 

New York: Routledge. ISBN 978-0415320603.  

Krobová, T. (2014) Párkrát jsem si s Larou skočil: o obrazu ženských hrdinek v počítačových hrách 

a genderovanosti jejich hraní. Brno: Mediares, 2(2): 4–15.  

Krobová, T., Moravec, O. a Švelch, J. (2015). Dressing Commander Shepard in Pink: Queer Playing in 

a Heteronormative Game Culture. Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace, 

9 (3).  

Langer, J. (2008). The Familiar and the Foreign: Playing (Post)Colonialism in World of Warcraft. 

V: Corneliussen, H. G. a Rettberg, J. W. (eds). Digital Culture, Play, and Identity: A World of Warcraft® 

Reader. Vyd. 1. Cambridge, Mass: MIT Press. ISBN 978-0262516693.  

http://thekeep.eiu.edu/theses/762
https://ir.library.dc-uoit.ca/bitstream/10155/1023/1/Ibaid_Taha.pdf
https://ir.library.dc-uoit.ca/bitstream/10155/1023/1/Ibaid_Taha.pdf
http://gamestudies.org/1602/articles/jorgensenkristine
https://openaccess.leidenuniv.nl/handle/1887/29517


117 
 

Lawless, K. (2014). Constructing the ‘other’: construction of Russian identity in the discourse of James 

Bond films. Journal of Multicultural Discourses. 9(2): 79–97. 

Lehdonvirta, V. (2010). Virtual Worlds Don’t Exist: Questioning the Dichotomous Approach in MMO 

Studies. [online] Game Studies, 10(1). Dostupné z: http://gamestudies.org/1001/articles/lehdonvirta 

[cit. 18. 5. 2020].  

Lenoir, T. a Caldwell, L. (2018). The Military-Entertainment Complex. Vyd. 1. Harvard University Press. 

ISBN 978-0674724983.  

Lewis, B. (2001). The question of orientalism. V: Macfie, A. L. Orientalism: A Reader. Vyd. 1. New York 

University Press. ISBN 978-0814756652.  

MacKenzie, J. M. (1995). Orientalism. History, theory and the arts. Vyd. 1. Manchester University Press. 

ISBN 978-0719045783. 

Manovich, L. (2002). The Language of New Media. Vyd. 1. The MIT Press. ISBN 978-0262632553. 

Martin, P. (2016). Race, Colonial History and National Identity: Resident Evil 5 as a Japanese 

Game. Games and Culture, 13(6): 568–586.  

Mateas, M. a Stern, A. (2005). Build It to Understand It: Ludology Meets Narratology in Game Design 

Space. V: DiGRA '05 - Proceedings of the 2005 DiGRA International Conference: Changing Views: Worlds 

in Play, 3. Dostupné z: http://www.digra.org/wp-content/uploads/digital-library/06278.41489.pdf 

[cit. 19. 5. 2020].  

Mäyrä, F. (2008). An Introduction to Game Studies. Vyd. 1. SAGE Publications Ltd. ISBN 978-

1412934466. 

McDaniel, J. P. (2003). Figures of Evil: A Triad of Rhetorical Strategies for Theo-Politics. Rhetoric and 

Public Affairs, 6(3): 539–550.  

Mehmet, O. (2002). Westernizing the Third World: The Eurocentricity of Economic Development 

Theories. Vyd. 2. Routledge.  ISBN 978-0415205740.  

Mirrlees, T. (2014). Medal of Honor: Operation Anaconda: Playing the War in Afghanistan. Democratic 

Communiqué, 26(2): 84–106. 

Mukherjee, S. (2017). Videogames and Postcolonialism: Empire Plays Back. Vyd. 1. Basingstoke: 

Palgrave Macmillan. ISBN 978-3319548210. 

Mukherjee, S. a Hammar, E. L. (2018). Introduction to the Special Issue on Postcolonial Perspectives in 

Game Studies. [online] Open Library of Humanities, 4(2): 1–14. Dostupné 

z: https://olh.openlibhums.org/articles/10.16995/olh.309/ [cit. 18. 5. 2020].  

Murphy, D. (2017). Remediating, Remodeling and Reframing the Machines of Modern War. V: Garrelts, 

N., a Kapell, M. W. (eds). Responding to Call of Duty: Critical Essays on the Game Franchise. Vyd. 1. 

McFarland. ISBN 978-1476668758. 

Naji, J. a Iwar, M. (2013). Simulated stereotypes turning the unreal real: An analysis of representations 

of the ‘Other’ in traditional media forms and digital games. Journal of Arab & Muslim Media Research, 

6(2-3): 115–131.  

http://gamestudies.org/1001/articles/lehdonvirta
http://www.digra.org/wp-content/uploads/digital-library/06278.41489.pdf
https://olh.openlibhums.org/articles/10.16995/olh.309/


118 
 

Navarro-Remesal, V. (2018). Gender, sex and romance in role playing video games: Dragon's Dogma, 

Fable III and Dragon Age: Inquisition. Catalan Journal of Communication & Cultural Studies, 10(2): 

177–191.  

Novák, T. (2002). O předsudcích. Vyd. 1. Brno: Doplněk. ISBN 80-7239-121-6. 

Oullette, M. A. a Thompson, J. C. (2017). The Post-9/11 Video Game: A Critical Examination. Vyd. 1. 

McFarland. ISBN 978-0786499021.  

Payne, M. T. (2012). Marketing Military Realism in Call of Duty 4: Modern Warfare. Games and Culture, 

7(4): 305–327.  

Payne, M. T. (2016). Playing War: Military Video Games After 9/11. Vyd. 1. New York University Press. 

ISBN 978-1479805228.  

Pötzsch, H. (2015). Selective transgressions: Gendering the experience of war in military-themed 

computer games. V: WAR/GAME: Charting and Agenda workshop, UiT Tromsø (Norsko), 23.–24. dubna 

2015. Dostupné z: http://wargame-uit.wikidot.com/wargame:theoretical-frames-methodological-

approaches [cit. 19. 5. 2020].  

Pötzsch, H. (2017). Selective Realism: Filtering Experiences of War and Violence in First- and Third-

Person Shooters. Games and Culture, 12(2): 156–178.  

Power, M. (2007) Digitized virtuosity: Video war games and post-9/11 cyber-deterrence. Security 

Dialogue, 38(2): 271–288. 

Reichmuth, P. a Werning, S. (2006). Pixel Pashas, Digital Djinns. ISIM Review, 18(1): 46–47.  

Robertson, R. (2006). Antiglobal Religions? V: Juergensmeyer, M. The Oxford Handbook of Global 

Religions. Vyd. 1. Oxford: Oxford University Press. ISBN 978-0195137989.  

Robinson N. (2012). Videogames, persuasion and the war on terror: Escaping or embedding the 

military-entertainment complex? Political Studies, 6(3): 504–522. 

Robinson, N. (2014). Have you won the war on terror? Military videogames and the state of American 

exceptionalism. Millennium: Journal of International Studies, 43(2): 450–470.  

Robinson, N. (2016). Militarism and Opposition in the Living Room: The Case of Military Videogames. 

Critical Studies on Security, 4(3): 255–275.  

Roh, D. S., Huang, B. a Niu, G. A. (2015). Techno-Orientalism: Imagining Asia in Speculative Fiction, 

History, and Media. Rutgers University Press. ISBN 978-0813570631. 

Ruberg, B. a Phillips, A. (2018). Not Gay as in Happy: Queer Resistance and Video Games (Introduction). 

[online] Game Studies, 18(3). Dostupné z: http://gamestudies.org/1803/articles/phillips_ruberg [cit. 

18. 5. 2020]. 

Said, E. W. (2008). Orientalismus: západní koncepce Orientu. Vyd. 1. Praha: Paseka – Litomyšl. ISBN 

978-80-7185-921-5. 

Salen, K., a Zimmerman, E. (2003). Rules of Play: Game Design Fundamentals. Vyd. 1. MIT Press. ISBN 

978-0262240451.  

Salter, M. B. (2011). The Geographical Imaginations of Video Games: Diplomacy, Civilization, America’s 

Army and Grand Theft Auto IV. Geopolitics, 16(2): 359–388. 

http://wargame-uit.wikidot.com/wargame:theoretical-frames-methodological-approaches
http://wargame-uit.wikidot.com/wargame:theoretical-frames-methodological-approaches
http://gamestudies.org/1803/articles/phillips_ruberg


119 
 

Sample, M. L. (2008). Virtual Torture: Videogames and the War on Terror. [online] Game Studies, 8(2). 

Dostupné z: http://gamestudies.org/0802/articles/sample [cit. 18. 5. 2020].  

Sax, W. S. (1998). The Hall of Mirrors: Orientalism, Anthropology, and the Other. American 

Anthropologist, 100(2): 292–301. 

Sedláková, R. (2015). Výzkum médií: Nejužívanější metody a techniky. Vyd. 1. Praha: Grada Publishing. 

ISBN 978-80-247-3568-9. 

Shaw, A. (2010). Identity, Identification, and Media Representation in Video Game Play: An audience 

reception study. [online] Dostupné z: https://repository.upenn.edu/edissertations/286/ [cit. 19. 5. 

2020]. Disertační práce. University of Pennsylvania. 353 s. Vedoucí práce: Katherine Sender.  

Shaw, A., a Friesem, E. (2016). Where Is the Queerness in Games? Types of Lesbian, Gay, Bisexual, 

Transgender, and Queer Content in Digital Games. International Journal of Communication, 10: 3877–

3889.  

Scheppele, K. L. (2005). Hypothetical Torture in the 'War on Terrorism'. Journal of National Security 

Law and Policy, 1(2): 285–340. 

Schleiner, A. (2001). Does Lara Croft wear Fake Polygons? Gender and Gender role Subversion in 

Computer Adventure Games. Leonardo, 34(3): 221–226.  

Schulzke, M. (2013a). Being a terrorist: Video game simulations of the other side of the War on Terror. 

Media, War & Conflict, 6(3): 207–220.  

Schulzke, M. (2013b). The Virtual War on Terror: Counterterrorism Narratives in Video Games, New 

Political Science, 35(4): 586–603.  

Schulzke, M. (2013c). Refighting the Cold War: Video Games and Speculative History. V: Kapell, M. W. 

a Elliott, A. B. R. (eds). Playing with the Past: Digital Games and the Simulation of History. Vyd. 1. 

Bloomsbury Academic. ISBN 978-1623567286.  

Schulzke, M. (2017). Military videogames and the future of ideological warfare. The British Journal of 

Politics and International Relations, 19(3): 609–626. 

Silva, M. D. (2017). The Othering of Muslims: Discourses of Radicalization in the New York Times, 1969-

2014. Sociological Forum, 32(1): 138–161.  

Smicker, J. (2009). Future Combat, Combating Futures: Temporalities of War Video Games and the 

Performance of Proleptic Histories. V: Huntemann, N. B. a Payne M. T. (eds). Joystick Soldiers: The 

Politics of Play in Military Video Games. Vyd. 1. Routledge. ISBN 978-0415996600.  

Stahl, R. (2010). Militainment, Inc.: War, Media, and Popular Culture. Vyd. 1. Routledge. ISBN 978-

0415999786.  

Stemmler, C. (2017). Recurring Themes and Global Representations in the Modern Warfare Trilogy. 

V: Garrelts, N. a Kapell, M. W. (eds). Responding to Call of Duty: Critical Essays on the Game Franchise. 

Vyd. 1. McFarland. ISBN 978-1476668758. 

Šisler, V. (2008). Digital Arabs: Representation in Video Games. European Journal of Cultural Studies, 

11(2): 203–220.  

http://gamestudies.org/0802/articles/sample
https://repository.upenn.edu/edissertations/286/


120 
 

Šisler, V. (2014). From Kuma\War to Quraish: Representation of Islam in Arab and American Video 

Games. V: Campbell, H. a Grieve, G. P. (eds). Digital Game Studies. Playing with Religion in Digital 

Games. Vyd. 1. Indiana University Press. ISBN 978-0253012531. 

Švelch, J. (2010). The Good, The Bad, and The Player: The Challenges to Moral Engagement in Single-

Player Avatar-Based Video Games. V: Schrier, K. a Gibson, D. (eds). Ethics and Game Design: Teaching 

Values through Play. Vyd. 1. Information Science Reference. ISBN 978-1615208456. 

Švelch, J. (2013). Monsters by the numbers: Controlling monstrosity in video games. V: Levina, M. a D.-

M. T. Bui (eds.). Monster culture in the 21st century: a reader. Vyd. 1. New York: Bloomsbury Academic. 

ISBN 978-1441178398.  

Švelch, J. (2016). ’Footage Not Representative’: Redefining Paratextuality for the Analysis of Official 

Communication in the Video Game Industry. V: Duret C., a Pons C.-M. (eds). Contemporary Research 

on Intertextuality in Video Games. Vyd. 1. IGI Global. ISBN 978-1522504771. 

Švelch, J. (2019). Always Already Monsters—BioShock’s (2007) ‘Splicers’ as Computational Others. 

Nordlit, 42: 257–278.  

Therrien, C. (2015). Inspecting Video Game Historiography Through Critical Lens: Etymology of the 

First-Person Shooter Genre. [online] Game Studies, 15(2). Dostupné 

z: http://gamestudies.org/1502/articles/therrien [cit. 18. 5. 2020].  

Trattner, K. (2016). Religion, Games, and Othering: An Intersectional Approach. Gamevironments, 4: 

24–60.  

Trattner, K. (2017). Critical Discourse Analysis: Studying Religion and Hegemony in Video Games. 

V: Šisler, V., Radde-Antweiler, K., a Zeiler, X. (eds). Methods for Studying Video Games and Religion. 

Vyd. 1. Routledge. ISBN 978-1138698710.  

Van Veeren, E. (2009). Interrogating 24: Making Sense of US Counter-terrorism in the Global War on 

Terrorism. New Political Science, 31(3): 361–384.  

Vorhees, G. (2014). Shooting. V: Wolf, M. a Perron, B. (eds). The Routledge Companion to Video Game 

Studies. Vyd. 1. Routledge. ISBN 978-1138657052.  

Vukovich, D. (2012). China and Orientalism: Western Knowledge Production and the P.R.C. Vyd. 1. 

Routledge. ISBN 978-0415592208.  

Welsh, T. (2012). Face to Face: Humanizing the Digital Display in Call of Duty: Modern Warfare 2. 

V: Voorhees, G. A., Call, J. a Whitlock, K. (eds). Guns, Grenades, and Grunts: First-Person Shooter 

Games. Vyd. 1. Bloomsbury Academic. ISBN 978-1441142245.  

Yeats, D. (2015). “Home Is Where the War Is”: Remaking Techno-Orientalist Militarism on the 

Homefront. V: Roh, D. S., Huang, B. a Niu, G. A. (eds). Techno-Orientalism: Imagining Asia in Speculative 

Fiction, History, and Media. Rutgers University Press. ISBN 978-0813570631.  

Young, R. J. (2018). Playing politics – warfare in virtual worlds. [online] Dostupné 

z: http://etheses.whiterose.ac.uk/22035/ [cit. 19. 5. 2020]. Disertační práce. University of Leeds. 277 

s. Vedoucí práce: Nick Robinson a Graeme Davies.  

Ząbecki, K. (2015). The Developing World's Depiction in the Battlefield and Call of Duty Video Game 

Series. Does It Replicate the Stereotypical Image? Barometr Regionalny, 13(1): 99–105.  

 

http://gamestudies.org/1502/articles/therrien
http://etheses.whiterose.ac.uk/22035/


121 
 

Seznam hesel vyhledaných přes databázi UKAŽ 
 

Bowman, J. (2019). „Baku, Azerbaijan“. V: Salem Press Encyclopedia. Research Starters. 3 s. Dostupné 

z: https://searchworks.stanford.edu/articles/ers__94740286 [cit. 19. 5. 2020]. 

Campbell, J. (2016). „Othering“. V: Salem Press Encyclopedia. Research Starters. 3 s. Dostupné 

z: https://searchworks.stanford.edu/articles/ers__119214108 [cit. 19. 5. 2020]. 

DeValve, M. J. (2019). „Terrorism“. V: Salem Press Encyclopedia. Research Starters. 6 s. Dostupné 

z: https://searchworks.stanford.edu/articles/ers__89145597 [cit. 19. 5. 2020]. 

Farina, M. (2019). „Waterboarding“. V: Salem Press Encyclopedia. Research Starters. 1 s. Dostupné 

z: https://searchworks.stanford.edu/articles/ers__89139070 [cit. 19. 5. 2020]. 

Pritchard, J. (2019). „September 11, 2001, terrorist attacks“. V: Salem Press Encyclopedia. Research 

Starters. 4 s. Dostupné z: https://searchworks.stanford.edu/articles/ers__89139032 [cit. 19. 5. 2020]. 

Rothe, D. (2019). „War crimes“. V: Salem Press Encyclopedia. Research Starters. 3 s. Dostupné 

z: https://searchworks.stanford.edu/articles/ers__95343183 [cit. 19. 5. 2020]. 

 

Seznam internetových zdrojů 
 

Online novinové články a blogové příspěvky 
 

Anderson, J.R. (2013). Taliban infiltrate ‘America’s Army’—And why that’s a good thing. V: Military 

Times. 3.9. 2013. [cit. 1. 8. 2019]. Dostupné z: https://www.militarytimes.com/2013/09/05/taliban-

infiltrate-america-s-army-and-why-that-s-a-good-thing/. 

Ashcraft, B. (2009). Modern Warfare 2 Censored In Japan. V: Kotaku. 9. 12. 2009. [cit. 26. 9. 2019]. 

Dostupné z: https://kotaku.com/modern-warfare-2-censored-in-japan-5422287.  

Bankhurst, A. (2019). Call of Duty: Modern Warfare Breaks Multiple Sales Records. V: IGN. 30. 10. 2019. 

[cit. 30. 10. 2019]. Dostupné z: https://www.ign.com/articles/2019/10/30/call-of-duty-modern-

warfare-breaks-multiple-sales-records.  

Barnett, E. (2011). Iranian authorities ban Battlefield 3 video game. V: The Telegraph. 1. 12. 2011. [cit. 

18. 9. 2019]. Dostupné z: https://www.telegraph.co.uk/technology/video-games/8928544/Iranian-

authorities-ban-Battlefield-3-video-game.html.  

Benedetti, W. (2011). 'Modern Warfare 3' courts controversy with child death. V: NBC News. 8. 11. 

2011. [cit. 5. 10. 2019]. Dostupné z: https://www.nbcnews.com/news/world/modern-warfare-3-

courts-controversy-child-death-flna119343.  

Brabec, A. (2011). Prohlédněte si Prahu v nejpopulárnější střílečce, často je k nepoznání. V: Idnes.cz. 

30. 12. 2011. [cit. 6. 10. 2019]. Dostupné z: https://www.idnes.cz/hry/magazin/prohlednete-si-prahu-

v-nejpopularnejsi-strilecce-casto-je-k-nepoznani.A111229_170940_bw-magazin_anb.  

  

https://searchworks.stanford.edu/articles/ers__94740286
https://searchworks.stanford.edu/articles/ers__119214108
https://searchworks.stanford.edu/articles/ers__89145597
https://searchworks.stanford.edu/articles/ers__89139070
https://searchworks.stanford.edu/articles/ers__89139032
https://searchworks.stanford.edu/articles/ers__95343183
https://www.militarytimes.com/2013/09/05/taliban-infiltrate-america-s-army-and-why-that-s-a-good-thing/
https://www.militarytimes.com/2013/09/05/taliban-infiltrate-america-s-army-and-why-that-s-a-good-thing/
https://kotaku.com/modern-warfare-2-censored-in-japan-5422287
https://www.ign.com/articles/2019/10/30/call-of-duty-modern-warfare-breaks-multiple-sales-records
https://www.ign.com/articles/2019/10/30/call-of-duty-modern-warfare-breaks-multiple-sales-records
https://www.telegraph.co.uk/technology/video-games/8928544/Iranian-authorities-ban-Battlefield-3-video-game.html
https://www.telegraph.co.uk/technology/video-games/8928544/Iranian-authorities-ban-Battlefield-3-video-game.html
https://www.nbcnews.com/news/world/modern-warfare-3-courts-controversy-child-death-flna119343
https://www.nbcnews.com/news/world/modern-warfare-3-courts-controversy-child-death-flna119343
https://www.idnes.cz/hry/magazin/prohlednete-si-prahu-v-nejpopularnejsi-strilecce-casto-je-k-nepoznani.A111229_170940_bw-magazin_anb
https://www.idnes.cz/hry/magazin/prohlednete-si-prahu-v-nejpopularnejsi-strilecce-casto-je-k-nepoznani.A111229_170940_bw-magazin_anb


122 
 

Bradford, K. (2011). Game advert on YouTube sparks war worry. V: 9News. 11. 3. 2011. [cit. 5. 10. 

2019]. Dostupné z: 

https://web.archive.org/web/20110315212027/http://news.ninemsn.com.au/article.aspx?id=82228

16.  

Bramwell, T. (2009). E3: Milius Homefront role clarified. V: Eurogamer. 2. 6. 2009. [cit. 29. 4. 2020]. 

Dostupné z: https://www.eurogamer.net/articles/e3-milius-homefront-role-clarified.  

Bump, P. (2019). Where blame for the weekend’s mass shooting lies, according to Trump. 

V: Washington Post. 5. 8. 2019. [cit. 31. 8. 2019]. Dostupné z: 

https://www.washingtonpost.com/politics/2019/08/05/where-blame-weekends-mass-shooting-lies-

according-trump/.  

Burns, M. S. (2012). A Sea of Endless Bullets: Spec Ops, No Russian and Interactive Atrocity. V: Blog 

citovaného autora. 2. 8. 2012. [cit. 6. 10. 2019]. Dostupné z: 

https://matthewseiji.com/notes/2012/8/2/a-sea-of-endless-bullets-spec-ops-no-russian-and-

interactive.html.  

Carey, S. (2019). Call of Duty: Modern Warfare Campaign Review. V: TrueAchievements. 1. 11. 2019. 

[cit. 13. 3. 2020]. Dostupné z: https://www.trueachievements.com/n39485/call-of-duty-modern-

warfare-campaign-review-xbox-one.  

Carless, S. (2013). The 4 ways Call of Duty and Dead Space's Glen Schofield stays inspired. 

V: Gamasutra. 6. 2. 2013. [cit. 25. 4. 2020]. Dostupné z: 

https://www.gamasutra.com/view/news/186163/The_4_ways_Call_of_Duty_and_Dead_Spaces_Gle

n_Schofield_stays_inspired.php.  

CBS News. (2019). Will Walmart's decision to stop selling some ammo reduce guns on the street? 

V: CBS/AP. 4. 9. 2019. [cit. 9. 9. 2019]. Dostupné z:  https://www.cbsnews.com/news/will-walmarts-

decision-to-stop-selling-some-ammo-help-reduce-guns/.  

Chapman, A. (2016). Homefront The Revolution Q&A: All you need to know about upcoming FPS 

(including FREE DLC). V: Express. 29. 1. 2016. [cit. 29. 9. 2019]. Dostupné z: 

https://www.express.co.uk/entertainment/gaming/639232/Homefront-The-Revolution-Xbox-One-

PS4-Dambuster-Studios-Q-A.  

Cooper, D. (2017). Devs Say Call of Duty: WW2's Female Soldiers are 'Historically Accurate'. V: Game 

Rant. 26. 5. 2017. [cit. 16. 11. 2018]. Dostupné z: https://gamerant.com/call-of-duty-ww2-female-

soldiers-historically-accurate/. 

Corkery, M. (2019). Walmart to Limit Ammunition Sales and Discourage ‘Open Carry’ of Guns in 

Stores. V: The New York Times. 3. 9. 2019. [cit. 9. 9. 2019]. Dostupné z: 

https://www.nytimes.com/2019/09/03/business/walmart-guns-ammunition-sales.html. 

Daily Tech. (2019). Call of Duty Modern Warfare has a location in St. Petersburg. V: DailyTech. 25. 9. 

2019. [cit. 28. 4. 2020]. Dostupné z: https://dailytech.page/2019/09/25/call-of-duty-modern-warfare-

has-a-location-in-st-petersburg/.  

Donchenko, Y. (2018). Overwatch rapidly trims share League of Legends among South Korea players. 

V: Mid Bet. 22. 7. 2018. [cit. 11. 9. 2019]. Dostupné z: https://mid.bet/blog/overwatch-rapidly-trims-

share-league-of-legends-among-south-korea-players/.  

https://web.archive.org/web/20110315212027/http:/news.ninemsn.com.au/article.aspx?id=8222816
https://web.archive.org/web/20110315212027/http:/news.ninemsn.com.au/article.aspx?id=8222816
https://www.eurogamer.net/articles/e3-milius-homefront-role-clarified
https://www.washingtonpost.com/politics/2019/08/05/where-blame-weekends-mass-shooting-lies-according-trump/
https://www.washingtonpost.com/politics/2019/08/05/where-blame-weekends-mass-shooting-lies-according-trump/
https://matthewseiji.com/notes/2012/8/2/a-sea-of-endless-bullets-spec-ops-no-russian-and-interactive.html
https://matthewseiji.com/notes/2012/8/2/a-sea-of-endless-bullets-spec-ops-no-russian-and-interactive.html
https://www.trueachievements.com/n39485/call-of-duty-modern-warfare-campaign-review-xbox-one
https://www.trueachievements.com/n39485/call-of-duty-modern-warfare-campaign-review-xbox-one
https://www.gamasutra.com/view/news/186163/The_4_ways_Call_of_Duty_and_Dead_Spaces_Glen_Schofield_stays_inspired.php
https://www.gamasutra.com/view/news/186163/The_4_ways_Call_of_Duty_and_Dead_Spaces_Glen_Schofield_stays_inspired.php
https://www.cbsnews.com/news/will-walmarts-decision-to-stop-selling-some-ammo-help-reduce-guns/
https://www.cbsnews.com/news/will-walmarts-decision-to-stop-selling-some-ammo-help-reduce-guns/
https://www.express.co.uk/entertainment/gaming/639232/Homefront-The-Revolution-Xbox-One-PS4-Dambuster-Studios-Q-A
https://www.express.co.uk/entertainment/gaming/639232/Homefront-The-Revolution-Xbox-One-PS4-Dambuster-Studios-Q-A
https://gamerant.com/call-of-duty-ww2-female-soldiers-historically-accurate/
https://gamerant.com/call-of-duty-ww2-female-soldiers-historically-accurate/
https://www.nytimes.com/2019/09/03/business/walmart-guns-ammunition-sales.html
https://dailytech.page/2019/09/25/call-of-duty-modern-warfare-has-a-location-in-st-petersburg/
https://dailytech.page/2019/09/25/call-of-duty-modern-warfare-has-a-location-in-st-petersburg/
https://mid.bet/blog/overwatch-rapidly-trims-share-league-of-legends-among-south-korea-players/
https://mid.bet/blog/overwatch-rapidly-trims-share-league-of-legends-among-south-korea-players/


123 
 

Dutton, F. (2012). Activision vs Zampella & West case settled out of court. V: Eurogamer. 31. 5. 2012. 

[cit. 6. 10. 2019]. Dostupné z: https://www.eurogamer.net/articles/2012-05-31-activision-vs-

zampella-and-west-case-settled-out-of-court.  

Evans-Thirlwell, E. (2016). From All Ghillied Up to No Russian, the making of Call of Duty's most famous 

levels. V: PCGamer. 13. 7. 2016. [cit. 6. 10. 2019]. Dostupné z: https://www.pcgamer.com/from-all-

ghillied-up-to-no-russian-the-making-of-call-of-dutys-most-famous-levels/2/.  

Forward, J. (2019). Call of Duty: Modern Warfare isn’t “pulling its punches – we’ve had playtesters cry”. 

V: PCGamesN. 4. 6. 2019. [cit. 13. 10. 2019]. Dostupné z: https://www.pcgamesn.com/call-of-duty-

modern-warfare/interview.  

Foster, M. (2019). Call Of Duty: Modern Warfare Campaign Inspired By Real-Life Covert Operations. 

V: LADbible. 2. 10. 2019. [cit. 17. 10. 2019]. Dostupné z: 

https://www.ladbible.com/technology/gaming-cod-modern-warfare-campaign-inspired-by-these-

covert-operations-20191002.  

Fox News. (2013). New Chinese game lets players retake disputed islands. V: Agence France-Presse. 1. 

8. 2013. [cit. 1. 8. 2019]. Dostupné z: https://www.foxnews.com/world/new-chinese-game-lets-

players-retake-disputed-islands.  

Funk, J. (2010). Two More Ex-Infinity Ward Members Respawn. V: The Escapist Magazine. 10. 5. 2010. 

[cit. 6. 10. 2019]. Dostupné z: https://v1.escapistmagazine.com/news/view/100577-Two-More-Ex-

Infinity-Ward-Members-Respawn.  

Gaca, C. (2010). Interview: Kaos Studios' Tae Kim on Homefront. V: Gamereactor. 11. 6. 2010. [cit. 28. 

9. 2019]. Dostupné z: https://www.gamereactor.eu/interview-kaos-studios-tae-kim-on-homefront/.  

Gerblick, J. (2019). Call of Duty: Modern Warfare narrative director defends controversial Highway of 

Death mission. V: GameRadar+. 31. 10. 2019. [cit. 31. 10. 2019]. Dostupné z: 

https://www.gamesradar.com/uk/call-of-duty-modern-warfare-narrative-director-defends-

controversial-highway-of-death-mission/.  

Goldstein, H. (2008). Call of Duty 4 Post-Mortem. V: IGN. 15. 2. 2008. [cit. 17. 2. 2020]. Dostupné 

z: https://www.ign.com/articles/2008/02/15/call-of-duty-4-post-mortem.  

Good, O. (2012). Red Dawn's Writer Didn't Actually Write Homefront's Script, Say Ex-Developers 

[UPDATE]. V: Kotaku. 8. 7. 2012. [cit. 29. 4. 2019]. Dostupné z: https://kotaku.com/red-dawns-writer-

didnt-actually-write-homefronts-script-30779284.  

Graft, K. (2009). Infinity Ward Pulls Modern Warfare 2 Video Amid Criticism. V: Gamasutra. 2. 11. 

2009. [cit. 25. 9. 2019]. Dostupné z: 

https://www.gamasutra.com/view/news/116843/Infinity_Ward_Pulls_Modern_Warfare_2_Video_A

mid_Criticism.php.  

 

Gutierrez, M. (2019). Walmart removes violent video game displays from its stores. The gun displays 

will stay. V: Washington Post. 9. 8. 2019. [cit. 31. 8. 2019]. Dostupné z: 

https://www.washingtonpost.com/technology/2019/08/09/walmart-tells-workers-take-down-video-

game-ads-demo-consoles-stores/?noredirect=on.  

 

https://www.eurogamer.net/articles/2012-05-31-activision-vs-zampella-and-west-case-settled-out-of-court
https://www.eurogamer.net/articles/2012-05-31-activision-vs-zampella-and-west-case-settled-out-of-court
https://www.pcgamer.com/from-all-ghillied-up-to-no-russian-the-making-of-call-of-dutys-most-famous-levels/2/
https://www.pcgamer.com/from-all-ghillied-up-to-no-russian-the-making-of-call-of-dutys-most-famous-levels/2/
https://www.pcgamesn.com/call-of-duty-modern-warfare/interview
https://www.pcgamesn.com/call-of-duty-modern-warfare/interview
https://www.ladbible.com/technology/gaming-cod-modern-warfare-campaign-inspired-by-these-covert-operations-20191002
https://www.ladbible.com/technology/gaming-cod-modern-warfare-campaign-inspired-by-these-covert-operations-20191002
https://www.foxnews.com/world/new-chinese-game-lets-players-retake-disputed-islands
https://www.foxnews.com/world/new-chinese-game-lets-players-retake-disputed-islands
https://v1.escapistmagazine.com/news/view/100577-Two-More-Ex-Infinity-Ward-Members-Respawn
https://v1.escapistmagazine.com/news/view/100577-Two-More-Ex-Infinity-Ward-Members-Respawn
https://www.gamereactor.eu/interview-kaos-studios-tae-kim-on-homefront/
https://www.gamesradar.com/uk/call-of-duty-modern-warfare-narrative-director-defends-controversial-highway-of-death-mission/
https://www.gamesradar.com/uk/call-of-duty-modern-warfare-narrative-director-defends-controversial-highway-of-death-mission/
https://www.ign.com/articles/2008/02/15/call-of-duty-4-post-mortem
https://kotaku.com/red-dawns-writer-didnt-actually-write-homefronts-script-30779284
https://kotaku.com/red-dawns-writer-didnt-actually-write-homefronts-script-30779284
https://www.gamasutra.com/view/news/116843/Infinity_Ward_Pulls_Modern_Warfare_2_Video_Amid_Criticism.php
https://www.gamasutra.com/view/news/116843/Infinity_Ward_Pulls_Modern_Warfare_2_Video_Amid_Criticism.php
https://www.washingtonpost.com/technology/2019/08/09/walmart-tells-workers-take-down-video-game-ads-demo-consoles-stores/?noredirect=on
https://www.washingtonpost.com/technology/2019/08/09/walmart-tells-workers-take-down-video-game-ads-demo-consoles-stores/?noredirect=on


124 
 

Haas, P. (2014). Battlefield: Hardline Is A Bad Idea, DICE Said In 2011. V: CinemaBlend. 17. 6. 2014. [cit. 

24. 10. 2019]. Dostupné z: https://www.cinemablend.com/games/Battlefield-Hardline-Bad-Idea-DICE-

Said-2011-64729.html.  

Hall, C. (2019). Call of Duty: Modern Warfare review bombed over Russian portrayal. V: Polygon. 28. 

10. 2019. [cit. 29. 10. 2019]. Dostupné z: https://www.polygon.com/2019/10/28/20936496/call-of-

duty-modern-warfare-review-bombing-russian-military-highway-of-death.  

Hamilton, K. (2012). How To Kill Civilians In A War Game. V: Kotaku. 24. 7. 2012. [cit. 6. 10. 2019]. 

Dostupné z: https://kotaku.com/how-to-kill-civilians-in-a-war-game-5928765.  

Hodgson, D. (2019). Modern Warfare® Initial Intel: An Early Look into the Dramatic Story of Call of 

Duty®: Modern Warfare®. V: Activision Blog. 31. 5. 2019. [cit. 18. 5. 2020]. Dostupné 

z: https://blog.activision.com/call-of-duty/2019-05/Initial-Intel-An-Early-Look-into-the-Dramatic-

Story-of-Call-of-Duty-Modern-Warfare.  

Hoggins, T. (2019). Call of Duty: Modern Warfare review - a controversial thriller that just about hits 

the target. V: The Telegraph. 1. 11. 2019. [cit. 13. 3. 2020]. Dostupné z: 

https://www.telegraph.co.uk/gaming/features/call-duty-modern-warfare-review-controversial-

thriller-just/.  

Holly, R. (2019). We need to talk about what happens to Farah in Call of Duty: Modern Warfare 

(Spoilers). V: Windows Central. 26. 10. 2019. [cit. 13. 3. 2020]. Dostupné z: 

https://www.windowscentral.com/we-need-talk-about-what-happens-farah-call-duty-modern-

warfare.  

Horiuchi, V. (2009). Oh My Tech: 'Call of Duty' has troubling scene. V: Salt Lake Tribune. 16. 11. 2009. 

[cit. 20. 9. 2019]. Dostupné z: https://archive.sltrib.com/story.php?ref=/technology/ci_13799461.  

Hornshaw, P. (2019). Call Of Duty: Modern Warfare Dev: 'We're Not Talking Out Of Both Sides Of Our 

Mouths'. V: GameSpot. 11. 6. 2019. [cit. 18. 10. 2019]. Dostupné z: 

https://www.gamespot.com/articles/call-of-duty-modern-warfare-dev-were-not-talking-o/1100-

6467239/.  

Jackson, L. B. (2013). Battlefield 4 Banned In China Over Controversial DLC. V: IGN. 28. 12. 2013. [cit. 

20. 9. 2019]. Dostupné z: https://www.ign.com/articles/2013/12/27/battlefield-4-banned-in-china-

over-controversial-dlc.  

Judge, A. (2019). Call of Duty: Modern Warfare Developer Addresses White Phosphorus Controversy. 

V: IGN. 2. 8. 2019. [cit. 18. 10. 2019]. Dostupné z: https://www.ign.com/articles/2019/08/02/call-of-

duty-modern-warfare-developer-addresses-white-phosphorus-controversy.  

 

Kan, M. (2018). Battlefield V Faces Controversy Over Including Women Soldiers. V: PCMAG. 25. 5. 2018. 

[cit. 16. 11. 2018]. Dostupné z: https://www.pcmag.com/news/361421/battlefield-v-faces-

controversy-over-including-women-soldier. 

Kent, E. (2019). Call of Duty: Modern Warfare and the problem with its child soldier level. 

V: Eurogamer. 20. 6. 2019. [cit. 17. 2. 2020]. Dostupné z: https://www.eurogamer.net/articles/call-of-

duty-cinematic-experience. 

Klesla J. a Šumbera J. (2013). Z oblíbené hry vznikl simulátor pro výcvik amerických vojáků. V: IHNED. 

7. 1. 2013. [cit. 1. 8. 2019]. Dostupné z: https://archiv.ihned.cz/c1-59073400-z-oblibene-hry-vznikl-

simulator-pro-vycvik-americkych-vojaku.  

https://www.cinemablend.com/games/Battlefield-Hardline-Bad-Idea-DICE-Said-2011-64729.html
https://www.cinemablend.com/games/Battlefield-Hardline-Bad-Idea-DICE-Said-2011-64729.html
https://www.polygon.com/2019/10/28/20936496/call-of-duty-modern-warfare-review-bombing-russian-military-highway-of-death
https://www.polygon.com/2019/10/28/20936496/call-of-duty-modern-warfare-review-bombing-russian-military-highway-of-death
https://kotaku.com/how-to-kill-civilians-in-a-war-game-5928765
https://blog.activision.com/call-of-duty/2019-05/Initial-Intel-An-Early-Look-into-the-Dramatic-Story-of-Call-of-Duty-Modern-Warfare
https://blog.activision.com/call-of-duty/2019-05/Initial-Intel-An-Early-Look-into-the-Dramatic-Story-of-Call-of-Duty-Modern-Warfare
https://www.telegraph.co.uk/gaming/features/call-duty-modern-warfare-review-controversial-thriller-just/
https://www.telegraph.co.uk/gaming/features/call-duty-modern-warfare-review-controversial-thriller-just/
https://www.windowscentral.com/we-need-talk-about-what-happens-farah-call-duty-modern-warfare
https://www.windowscentral.com/we-need-talk-about-what-happens-farah-call-duty-modern-warfare
https://archive.sltrib.com/story.php?ref=/technology/ci_13799461
https://www.gamespot.com/articles/call-of-duty-modern-warfare-dev-were-not-talking-o/1100-6467239/
https://www.gamespot.com/articles/call-of-duty-modern-warfare-dev-were-not-talking-o/1100-6467239/
https://www.ign.com/articles/2013/12/27/battlefield-4-banned-in-china-over-controversial-dlc
https://www.ign.com/articles/2013/12/27/battlefield-4-banned-in-china-over-controversial-dlc
https://www.ign.com/articles/2019/08/02/call-of-duty-modern-warfare-developer-addresses-white-phosphorus-controversy
https://www.ign.com/articles/2019/08/02/call-of-duty-modern-warfare-developer-addresses-white-phosphorus-controversy
https://www.pcmag.com/news/361421/battlefield-v-faces-controversy-over-including-women-soldier
https://www.pcmag.com/news/361421/battlefield-v-faces-controversy-over-including-women-soldier
https://www.eurogamer.net/articles/call-of-duty-cinematic-experience
https://www.eurogamer.net/articles/call-of-duty-cinematic-experience
https://archiv.ihned.cz/c1-59073400-z-oblibene-hry-vznikl-simulator-pro-vycvik-americkych-vojaku
https://archiv.ihned.cz/c1-59073400-z-oblibene-hry-vznikl-simulator-pro-vycvik-americkych-vojaku


125 
 

Knoop, J. (2020). Call of Duty: Modern Warfare 2 Actually Teased Piccadilly Circus Mission Years Prior. 

V: IGN. 19. 1. 2020. [cit. 7. 3. 2020]. Dostupné z: https://www.ign.com/articles/call-of-duty-modern-

warfare-piccadilly-circus-mission-easter-egg-2.  

Kuchera, B. (2017). The anatomy of a review bombing campaign. V: Polygon. 4. 10. 2017. [cit. 29. 10. 

2019]. Dostupné z: https://www.polygon.com/2017/10/4/16418832/pubg-firewatch-steam-review-

bomb.  

Kwan, A. (2019). Call of Duty: Modern Warfare (2019). V: Medium – Cultural Panopticon. 13. 11. 2019. 

[cit. 12. 3. 2019]. Dostupné z: https://medium.com/cultural-panopticon/call-of-duty-modern-warfare-

2019-8a6817bc258c.  

Lemne, B. (2011). 2.6 million Homefront sold. V: Gamereactor. 4. 5. 2011. [cit. 5. 10. 2019]. Dostupné 

z: https://www.gamereactor.eu/26-million-homefront-sold/.  

Maiberg, E. (2019). 'Call of Duty: Modern Warfare' Is the Forever War Game. V: Vice. 28. 10. 2019. [cit. 

30. 10. 2019]. Dostupné z: https://www.vice.com/en_us/article/7x5jze/call-of-duty-modern-warfare-

is-the-forever-war-game.  

Mattone, J. (2019). The Narrative of Modern Warfare® Part 2: Ensuring Authenticity. V: Activision Blog. 

26. 9. 2019. [cit. 17. 10. 2019]. Dostupné z: https://blog.activision.com/call-of-duty/2019-09/The-

Narrative-of-Modern-Warfare-Part-2.  

McWhertor, M. (2010). Homefront Brings North Korean Invasion To Book Platform. V: Kotaku. 25. 10. 

2010. [cit. 29. 4. 2020]. Dostupné z: https://kotaku.com/homefront-brings-north-korean-invasion-to-

book-platform-5672900.  

Meer, A. (2011). Why You Can't Shoot Civilians In Battlefield 3. V: Rock Paper Shotgun. 30. 8. 2011. [cit. 

17. 2. 2020]. Dostupné z: https://www.rockpapershotgun.com/2011/08/30/why-you-cant-shoot-

civilians-in-battlefield-3/.  

Meyers, M. (2019). Call Of Duty: Modern Warfare's Developers Are Still Deciding How Disturbing To 

Get. V: Kotaku. 12. 6. 2019. [cit. 17. 10. 2019]. Dostupné z: 

https://www.kotaku.co.uk/2019/06/12/call-of-duty-modern-warfares-developers-are-still-deciding-

how-disturbing-to-get.  

Mohamed, B. (2018). New estimates show U.S. Muslim population continues to grow. V: Pew 

Research Center. 3. 1. 2018. [cit. 29. 4. 2020]. Dostupné z: https://www.pewresearch.org/fact-

tank/2018/01/03/new-estimates-show-u-s-muslim-population-continues-to-grow/.  

Moore, B. (2018). Overwatch has more than 40 million players. V: PC Gamer. 15. 5. 2018. [cit. 11. 9. 

2019]. Dostupné z: https://www.pcgamer.com/overwatch-has-more-than-40-million-players/.  

MSF. (2015). On 3 October 2015, US airstrikes destroyed our trauma hospital in Kunduz, Afghanistan, 

killing 42 people. V: Médecins Sans Frontières. [cit. 17. 2. 2020]. Dostupné z: 

https://www.msf.org/kunduz-hospital-attack-depth.  

Oliver, M. (2018). Death By Tire Fire: A Brief History Of “Necklacing” In Apartheid South Africa. V: All 

That's Interesting. 19. 5. 2018. [cit. 29. 4. 2020]. Dostupné z: 

https://allthatsinteresting.com/necklacing.  

Onder, C. (2019). Preview: Call of Duty: Modern Warfare isn’t as bold as it thinks it is. V: Game Zone. 

18. 6. 2019. [cit. 25. 2. 2020]. Dostupné z: https://www.gamezone.com/originals/preview-call-of-duty-

modern-warfare/.  

https://www.ign.com/articles/call-of-duty-modern-warfare-piccadilly-circus-mission-easter-egg-2
https://www.ign.com/articles/call-of-duty-modern-warfare-piccadilly-circus-mission-easter-egg-2
https://www.polygon.com/2017/10/4/16418832/pubg-firewatch-steam-review-bomb
https://www.polygon.com/2017/10/4/16418832/pubg-firewatch-steam-review-bomb
https://medium.com/cultural-panopticon/call-of-duty-modern-warfare-2019-8a6817bc258c
https://medium.com/cultural-panopticon/call-of-duty-modern-warfare-2019-8a6817bc258c
https://www.gamereactor.eu/26-million-homefront-sold/
https://www.vice.com/en_us/article/7x5jze/call-of-duty-modern-warfare-is-the-forever-war-game
https://www.vice.com/en_us/article/7x5jze/call-of-duty-modern-warfare-is-the-forever-war-game
https://blog.activision.com/call-of-duty/2019-09/The-Narrative-of-Modern-Warfare-Part-2
https://blog.activision.com/call-of-duty/2019-09/The-Narrative-of-Modern-Warfare-Part-2
https://kotaku.com/homefront-brings-north-korean-invasion-to-book-platform-5672900
https://kotaku.com/homefront-brings-north-korean-invasion-to-book-platform-5672900
https://www.rockpapershotgun.com/2011/08/30/why-you-cant-shoot-civilians-in-battlefield-3/
https://www.rockpapershotgun.com/2011/08/30/why-you-cant-shoot-civilians-in-battlefield-3/
https://www.kotaku.co.uk/2019/06/12/call-of-duty-modern-warfares-developers-are-still-deciding-how-disturbing-to-get
https://www.kotaku.co.uk/2019/06/12/call-of-duty-modern-warfares-developers-are-still-deciding-how-disturbing-to-get
https://www.pewresearch.org/fact-tank/2018/01/03/new-estimates-show-u-s-muslim-population-continues-to-grow/
https://www.pewresearch.org/fact-tank/2018/01/03/new-estimates-show-u-s-muslim-population-continues-to-grow/
https://www.pcgamer.com/overwatch-has-more-than-40-million-players/
https://www.msf.org/kunduz-hospital-attack-depth
https://allthatsinteresting.com/necklacing
https://www.gamezone.com/originals/preview-call-of-duty-modern-warfare/
https://www.gamezone.com/originals/preview-call-of-duty-modern-warfare/


126 
 

Pakistan Today. (2013). Call of Duty and Medal of Honor banned in Pakistan. V: Pakistan Today. 28. 1. 

2013. [cit. 24. 9. 2019]. Dostupné z: https://www.pakistantoday.com.pk/2013/01/28/call-of-duty-and-

medal-of-honor-banned-in-pakistan/.  

Palumbo, A. (2019). Call of Duty: Modern Warfare Will Make You Question Your Morality as a Player, 

Says Dev. V: Wccftech. 2. 7. 2019. [cit. 17. 2. 2020]. Dostupné z: https://wccftech.com/call-of-duty-

modern-warfare-question-your-morality-player/. 

Peel, J. (2019). Modern Warfare's Death From Above mission is still the model for quiet unease in Call 

of Duty. V: GamesRadar+. 11. 10. 2019. [cit. 17. 2. 2020]. Dostupné z: 

https://www.gamesradar.com/modern-warfares-death-from-above-mission-is-still-the-model-for-

quiet-unease-in-call-of-duty/.  

Phipps, J. (2019). Call of Duty: Modern Warfare and the Cruel Realities of White Phosphorous. V: IGN. 

17. 9. 2019. [cit. 17. 10. 2019]. Dostupné z: https://www.ign.com/articles/2019/09/17/modern-

warfare-white-phosphorus-killstreak-2019.  

Poláček, P. (2011). Japonsko neprovokuje, Severní Korea musí z Homefrontu pryč. V: Games Tiscali. 

5. 2. 2011. [cit. 28. 9. 2019]. Dostupné z: https://games.tiscali.cz/tema/japonsko-neprovokuje-severni-

korea-musi-z-homefrontu-pryc-54880.  

Princ, Z. (2020). Warzone si za prvních 24 hodin zahrálo 6 milionů lidí. V: Vortex. 12. 3. 2020. [cit. 1. 4. 

2020]. Dostupné z: https://www.vortex.cz/warzone-si-za-prvnich-24-hodin-zahralo-6-milionu-lidi/.  

 

Red, T. (2019). America's Army is Getting a Sequel. V: GameSpace. 20. 1. 2019. [cit. 20. 8. 2019]. 

Dostupné z: https://www.gamespace.com/featured/americas-army-is-getting-a-sequel/.  

Saed, S. (2020). Activision explains why Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered skips multiplayer 

and Spec Ops. V: VG247. 1. 4. 2020. [cit. 4. 4. 2020]. Dostupné z: 

https://www.vg247.com/2020/04/01/call-of-duty-modern-warfare-2-remastered-no-multiplayer-

spec-ops/.  

Shanley, P. (2019). 'Modern Warfare' Narrative Director Says It's "Right Time" for Female Protagonist. 

V: Hollywood Reporter. 30. 5. 2019. [cit. 18. 10. 2019]. Dostupné z: 

https://www.hollywoodreporter.com/heat-vision/call-duty-modern-warfare-right-time-female-

protagonist-says-narrative-director-1213502.  

Schreier, J. (2019). The Next Call of Duty Is Called Modern Warfare (Yep, Really). V: Kotaku. 24. 5. 2019. 

[cit. 11. 9. 2019]. Dostupné z: https://kotaku.com/the-next-call-of-duty-is-called-modern-warfare-yep-

re-1835007019.  

Simco, L. (2019). Call Of Duty Modern Warfare PS4 Review. V: PlayStation Universe. 30. 10. 2019. [cit. 

13. 3. 2020]. Dostupné z: https://www.psu.com/reviews/call-of-duty-modern-warfare-ps4-review/.  

Statt, N. (2019). Respawn says it’s ‘putting a lot on the line’ with Apex Legends’ surprise launch. V: 

The Verge. 4. 2. 2019. [cit. 11. 9. 2019]. Dostupné z: 

https://www.theverge.com/2019/2/4/18210935/apex-legends-respawn-ea-surprise-launch-battle-

royale-big-gamble.  

Stuart, K. (2014). Call of Duty: Advanced Warfare: 'We worked with a Pentagon adviser'. V: The 

Guardian. 28. 8. 2014. [cit. 1. 8. 2019]. Dostupné z: 

https://www.theguardian.com/technology/2014/aug/28/call-of-duty-advanced-warfare-pentagon-

adviser.  

https://www.pakistantoday.com.pk/2013/01/28/call-of-duty-and-medal-of-honor-banned-in-pakistan/
https://www.pakistantoday.com.pk/2013/01/28/call-of-duty-and-medal-of-honor-banned-in-pakistan/
https://wccftech.com/call-of-duty-modern-warfare-question-your-morality-player/
https://wccftech.com/call-of-duty-modern-warfare-question-your-morality-player/
https://www.gamesradar.com/modern-warfares-death-from-above-mission-is-still-the-model-for-quiet-unease-in-call-of-duty/
https://www.gamesradar.com/modern-warfares-death-from-above-mission-is-still-the-model-for-quiet-unease-in-call-of-duty/
https://www.ign.com/articles/2019/09/17/modern-warfare-white-phosphorus-killstreak-2019
https://www.ign.com/articles/2019/09/17/modern-warfare-white-phosphorus-killstreak-2019
https://games.tiscali.cz/tema/japonsko-neprovokuje-severni-korea-musi-z-homefrontu-pryc-54880
https://games.tiscali.cz/tema/japonsko-neprovokuje-severni-korea-musi-z-homefrontu-pryc-54880
https://www.vortex.cz/warzone-si-za-prvnich-24-hodin-zahralo-6-milionu-lidi/
https://www.gamespace.com/featured/americas-army-is-getting-a-sequel/
https://www.vg247.com/2020/04/01/call-of-duty-modern-warfare-2-remastered-no-multiplayer-spec-ops/
https://www.vg247.com/2020/04/01/call-of-duty-modern-warfare-2-remastered-no-multiplayer-spec-ops/
https://www.hollywoodreporter.com/heat-vision/call-duty-modern-warfare-right-time-female-protagonist-says-narrative-director-1213502
https://www.hollywoodreporter.com/heat-vision/call-duty-modern-warfare-right-time-female-protagonist-says-narrative-director-1213502
https://kotaku.com/the-next-call-of-duty-is-called-modern-warfare-yep-re-1835007019
https://kotaku.com/the-next-call-of-duty-is-called-modern-warfare-yep-re-1835007019
https://www.psu.com/reviews/call-of-duty-modern-warfare-ps4-review/
https://www.theverge.com/2019/2/4/18210935/apex-legends-respawn-ea-surprise-launch-battle-royale-big-gamble
https://www.theverge.com/2019/2/4/18210935/apex-legends-respawn-ea-surprise-launch-battle-royale-big-gamble
https://www.theguardian.com/technology/2014/aug/28/call-of-duty-advanced-warfare-pentagon-adviser
https://www.theguardian.com/technology/2014/aug/28/call-of-duty-advanced-warfare-pentagon-adviser


127 
 

Stuart, K. (2011a). Battlefield 3 'banned' in Iran – though not technically on sale there. V: The 

Guardian. 1. 12. 2011. [cit. 18. 9. 2019]. Dostupné z: 

https://www.theguardian.com/technology/gamesblog/2011/dec/01/battlefield-3-banned-iran.   

Stuart, K. (2011b). Modern Warfare 3 interview: 'The hardest part is the stress'. V: The Guardian. 12. 

9. 2011. [cit. 5. 10. 2019]. Dostupné z: 

https://www.theguardian.com/technology/gamesblog/2011/sep/12/modern-warfare-3-interview.  

Stuart, K. (2011c). Modern Warfare 3: the inside story of the world's biggest game - part one. V: The 

Guardian. 20. 10. 2011. [cit. 25. 4. 2020]. Dostupné z: 

https://www.theguardian.com/technology/gamesblog/2011/oct/20/modern-warfare-3-inside-story.  

Stuart, K. (2011d). Modern Warfare 3: what does it take to work on the world's biggest game?. V: The 

Guardian. 4.11.2011. [cit. 25. 4. 2020]. Dostupné z: 

https://www.theguardian.com/technology/gamesblog/2011/nov/04/modern-warfare-3-biggest-

game.  

Takashi, D. (2019). Why Call of Duty: Modern Warfare has torture, child combat, and shooting 

unarmed women. V: VentureBeat. 25. 10. 2019. [cit. 13. 3. 2020]. Dostupné z: 

https://venturebeat.com/2019/10/25/why-call-of-duty-modern-warfare-has-torture-child-combat-

and-shooting-unarmed-women/.  

Tassi, P. (2017). It's Time For 'Call of Duty: Modern Warfare Remastered' To Be Free From 'Infinite 

Warfare. V: Forbes. 23. 4. 2017. [cit. 25. 9. 2019]. Dostupné z: 

https://www.forbes.com/sites/insertcoin/2017/04/23/its-time-for-call-of-duty-modern-warfare-

remastered-to-be-free-from-infinite-warfare/#5f47757d7a17.  

Thorsen, T. (2011). Russian media links airport bombing, Modern Warfare 2. V: Gamespot. 25. 1. 2011. 

[cit. 26. 9. 2019]. Dostupné z: https://www.gamespot.com/articles/russian-media-links-airport-

bombing-modern-warfare-2/1100-6286915/.  

Totilo, S. (2011). China Is Both Too Scary and Not Scary Enough To Be Video Game Villains. V: Kotaku. 

13. 1. 2011. [cit. 28. 9. 2019]. Dostupné z: https://kotaku.com/china-is-both-too-scary-and-not-scary-

enough-to-be-vide-5732623.  

Urbánek, V. (2004). Bush představil program reforem pro Blízký Východ. V: Kurzy.cz. 9. 6. 2004. [cit. 

17. 4. 2020]. Dostupné z: https://www.kurzy.cz/zpravy/93032-bush-predstavil-program-reforem-pro-

blizky-vychod/.  

Van Zelfden, A. (2007). The Music of Call of Duty 4. V: IGN. 5. 11. 2007. [cit. 25. 4. 2019]. Dostupné 

z: https://www.ign.com/articles/2007/11/05/the-music-of-call-of-duty-4.  

Watters, C. (2011). Homefront Review. V: GameSpot. 15. 3. 2011. [cit. 23. 10. 2019]. Dostupné 

z: https://www.gamespot.com/reviews/homefront-review/1900-6304141/.  

Watts, S. (2020). Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered Declined For Sale By Sony In Russia. 

V: GameSpot. 31. 3. 2020. [cit. 4. 4. 2020]. Dostupné z: https://www.gamespot.com/articles/call-of-

duty-modern-warfare-2-remastered-declined-/1100-6475458/.  

Welsh, O. (2009). Activision chose to censor Russian MW2. V: Eurogamer. 17. 11. 2009. [cit. 26. 9. 

2019]. Dostupné z: https://www.eurogamer.net/articles/activision-chose-to-censor-russian-mw2.  

West, J. (2019). Inside Modern Warfare: Exploring Piccadilly, The Embassy, and Urzikstan with Infinity 

Ward's Taylor Kurosaki. V: GamesRadar+. 31. 10. 2019. [cit. 7. 3. 2020]. Dostupné z: 

https://www.theguardian.com/technology/gamesblog/2011/dec/01/battlefield-3-banned-iran
https://www.theguardian.com/technology/gamesblog/2011/sep/12/modern-warfare-3-interview
https://www.theguardian.com/technology/gamesblog/2011/oct/20/modern-warfare-3-inside-story
https://www.theguardian.com/technology/gamesblog/2011/nov/04/modern-warfare-3-biggest-game
https://www.theguardian.com/technology/gamesblog/2011/nov/04/modern-warfare-3-biggest-game
https://venturebeat.com/2019/10/25/why-call-of-duty-modern-warfare-has-torture-child-combat-and-shooting-unarmed-women/
https://venturebeat.com/2019/10/25/why-call-of-duty-modern-warfare-has-torture-child-combat-and-shooting-unarmed-women/
https://www.forbes.com/sites/insertcoin/2017/04/23/its-time-for-call-of-duty-modern-warfare-remastered-to-be-free-from-infinite-warfare/#5f47757d7a17
https://www.forbes.com/sites/insertcoin/2017/04/23/its-time-for-call-of-duty-modern-warfare-remastered-to-be-free-from-infinite-warfare/#5f47757d7a17
https://www.gamespot.com/articles/russian-media-links-airport-bombing-modern-warfare-2/1100-6286915/
https://www.gamespot.com/articles/russian-media-links-airport-bombing-modern-warfare-2/1100-6286915/
https://kotaku.com/china-is-both-too-scary-and-not-scary-enough-to-be-vide-5732623
https://kotaku.com/china-is-both-too-scary-and-not-scary-enough-to-be-vide-5732623
https://www.kurzy.cz/zpravy/93032-bush-predstavil-program-reforem-pro-blizky-vychod/
https://www.kurzy.cz/zpravy/93032-bush-predstavil-program-reforem-pro-blizky-vychod/
https://www.ign.com/articles/2007/11/05/the-music-of-call-of-duty-4
https://www.gamespot.com/reviews/homefront-review/1900-6304141/
https://www.gamespot.com/articles/call-of-duty-modern-warfare-2-remastered-declined-/1100-6475458/
https://www.gamespot.com/articles/call-of-duty-modern-warfare-2-remastered-declined-/1100-6475458/
https://www.eurogamer.net/articles/activision-chose-to-censor-russian-mw2


128 
 

https://www.gamesradar.com/inside-modern-warfare-exploring-piccadilly-the-embassy-and-

urzikstan-with-infinity-wards-taylor-kurosaki/.  

Whalen, A. (2018). Trump Blamed Video Games For Parkland Shooting But His School Safety 

Commission Says Otherwise. V: Newsweek. 19. 12. 2018. [cit. 31. 8. 2019]. Dostupné z: 

https://www.newsweek.com/trump-school-safety-commission-recommendations-violent-video-

games-school-1265261. 

Yin-Poole, W. (2019a). Sony decides not to sell Call of Duty: Modern Warfare on the PlayStation Store 

in Russia. V: Eurogamer. 22. 10. 2019. [cit. 29. 10. 2019]. Dostupné z: 

https://www.eurogamer.net/articles/2019-10-22-sony-decides-not-to-sell-call-of-duty-modern-

warfare-on-the-playstation-store-in-russia.  

Yin-Poole, W. (2019b). Call of Duty: Modern Warfare review - punchy gunplay in a camper's paradise. 

V: Eurogamer. 3. 11. 2019. [cit. 13. 3. 2020]. Dostupné z: https://www.eurogamer.net/articles/2019-

10-30-call-of-duty-modern-warfare-review-punchy-gunplay-in-a-campers-paradise.  

Zacny, R. (2012). Death March: The long, tortured journey of Homefront. V: Polygon. 1. 11. 2012. [cit. 

17. 2. 2020]. Dostupné z: https://www.polygon.com/2012/11/1/3560318/homefront-kaos-studios-

thq.  

 

Webové stránky  

BF Wiki – Flynn. (2019). Flynn. V: Battlefield Wiki. [cit. 3. 10. 2019]. Dostupné 

z:  https://battlefield.fandom.com/wiki/Flynn.  

BF4 Wiki – Tashgar. (2020). Battlefield 4. V: Battlefield Wiki. [cit. 28. 4. 2020]. Dostupné 

z: https://battlefield.fandom.com/wiki/Tashgar.  

BF3 Wiki – The Russian. (2019). Battlefield 3: The Russian. V: Battlefield Wiki. [cit. 17. 11. 2019]. 

Dostupné z: https://battlefield.fandom.com/wiki/Battlefield_3:_The_Russian.  

BF3 Wiki – Thunder Run. (2019). Battlefield 3 Thunder Run level. V: Battlefield Wiki. [cit. 30. 10. 2019]. 

Dostupné z: https://battlefield.fandom.com/wiki/Thunder_Run.  

CoD Wiki – Soap’s Journal. (2020). Soap’s Journal. V: Call of Duty Wiki. [cit. 3. 5. 2020]. Dostupné 

z: https://callofduty.fandom.com/wiki/Soap%27s_Journal.  

CoD Wiki – Vladimir Makarov. (2020). Vladimir Makarov. V: Call of Duty Wiki. [cit. 24. 2. 2020]. 

Dostupné z: https://callofduty.fandom.com/wiki/Vladimir_Makarov.  

Homefront Wiki – Přeprava Severokorejců. (2020). Cargo carriers find new life in Korean Military. 

V: Homefront Wiki. [cit. 28. 4. 2020]. Dostupné z: 

https://homefront.fandom.com/wiki/Cargo_carriers_find_new_life_in_Korean_Military.  

Homefront – Výcvik Severokorejců. (2020). North Korean special forces aim to be "best in the world". 

V: Homefront Wiki. [cit. 28. 4. 2020]. Dostupné z: 

https://homefront.fandom.com/wiki/North_Korean_special_forces_aim_to_be_%22best_in_the_wo

rld%22.  

Homefront Wikipedia. (2019). Homefront (video game). V: Wikipedia. [cit. 5. 10. 2019]. Dostupné 

z: https://en.wikipedia.org/wiki/Homefront_(video_game).  

https://www.gamesradar.com/inside-modern-warfare-exploring-piccadilly-the-embassy-and-urzikstan-with-infinity-wards-taylor-kurosaki/
https://www.gamesradar.com/inside-modern-warfare-exploring-piccadilly-the-embassy-and-urzikstan-with-infinity-wards-taylor-kurosaki/
https://www.newsweek.com/trump-school-safety-commission-recommendations-violent-video-games-school-1265261
https://www.newsweek.com/trump-school-safety-commission-recommendations-violent-video-games-school-1265261
https://www.eurogamer.net/articles/2019-10-22-sony-decides-not-to-sell-call-of-duty-modern-warfare-on-the-playstation-store-in-russia
https://www.eurogamer.net/articles/2019-10-22-sony-decides-not-to-sell-call-of-duty-modern-warfare-on-the-playstation-store-in-russia
https://www.eurogamer.net/articles/2019-10-30-call-of-duty-modern-warfare-review-punchy-gunplay-in-a-campers-paradise
https://www.eurogamer.net/articles/2019-10-30-call-of-duty-modern-warfare-review-punchy-gunplay-in-a-campers-paradise
https://www.polygon.com/2012/11/1/3560318/homefront-kaos-studios-thq
https://www.polygon.com/2012/11/1/3560318/homefront-kaos-studios-thq
https://battlefield.fandom.com/wiki/Flynn
https://battlefield.fandom.com/wiki/Tashgar
https://battlefield.fandom.com/wiki/Battlefield_3:_The_Russian
https://battlefield.fandom.com/wiki/Thunder_Run
https://callofduty.fandom.com/wiki/Soap%27s_Journal
https://callofduty.fandom.com/wiki/Vladimir_Makarov
https://homefront.fandom.com/wiki/Cargo_carriers_find_new_life_in_Korean_Military
https://homefront.fandom.com/wiki/North_Korean_special_forces_aim_to_be_%22best_in_the_world%22
https://homefront.fandom.com/wiki/North_Korean_special_forces_aim_to_be_%22best_in_the_world%22
https://en.wikipedia.org/wiki/Homefront_(video_game)


129 
 

IGDA. (2017). Developer Satisfaction Survey: Summary Report. 8. ledna 2018. V: International Game 

Developers Association (IGDA). [cit. 19. 5. 2020]. Dostupné z: https://s3-us-east-

2.amazonaws.com/igda-website/wp-

content/uploads/2019/04/11143720/IGDA_DSS_2017_SummaryReport.pdf.    

Infinity Ward Wikipedia. (2019). Infinity Ward. V: Wikipedia. [cit. 6. 10. 2019]. Dostupné 

z: https://en.wikipedia.org/wiki/Infinity_Ward.    

Metacritic BF3. (2019). Battlefield 3 PC Critic Reviews. V: Metacritic. [cit. 22. 10. 2019]. Dostupné 

z: https://www.metacritic.com/game/pc/battlefield-3.  

Metacritic BF4. (2019). Battlefield 4 PC Critic Reviews. V: Metacritic. [cit. 22. 10. 2019]. Dostupné 

z: https://www.metacritic.com/game/pc/battlefield-4.  

Metacritic CoD: MW. (2019). Call of Duty: Modern Warfare Critic Reviews. V: Metacritic. [cit. 1. 11. 

2019]. Dostupné z: https://www.metacritic.com/game/pc/call-of-duty-modern-warfare.  

Metacritic Homefront. (2019). Homefront PC Critic Reviews. V: Metacritic. [cit. 22. 10. 2019]. Dostupné 

z: https://www.metacritic.com/game/pc/homefront.  

Metacritic MW User Score. (2019). User Score of Call of Duty: Modern Warfare (PC version). 

V: Metacritic. [cit. 29. 10. 2019]. Dostupné z: https://www.metacritic.com/game/pc/call-of-duty-

modern-warfare/user-reviews?sort-by=date&num_items=100.  

Metacritic MW1. (2019). Call of Duty 4: Modern Warfare PC Critic Reviews. V: Metacritic. [cit. 22. 10. 

2019]. Dostupné z: https://www.metacritic.com/game/pc/call-of-duty-4-modern-warfare.  

Metacritic MW1 Remastered. (2019). Call of Duty: Modern Warfare Remastered. V: Metacritic. [cit. 24. 

10. 2019]. Dostupné z: https://www.metacritic.com/game/pc/call-of-duty-modern-warfare-

remastered.  

Metacritic MW2. (2019). Call of Duty: Modern Warfare 2 PC Critic Reviews. V: Metacritic. [cit. 22. 10. 

2019]. Dostupné z: https://www.metacritic.com/game/pc/call-of-duty-modern-warfare-2.  

Metacritic MW3. (2019). Call of Duty: Modern Warfare 3 PC Critic Reviews. V: Metacritic. [cit. 22. 10. 

2019]. Dostupné z: https://www.metacritic.com/game/pc/call-of-duty-modern-warfare-3. 

MoH Wiki – MoHW. (2019). Medal of Honor: Warfighter. V: Medal of Honor Wiki. [cit. 17. 9. 2019]. 

Dostupné z: https://medalofhonor.fandom.com/wiki/Medal_of_Honor:_Warfighter.  

MoH Wiki – Old Friends (2020). Medal of Honor: Warfighter. V: Medal of Honor Wiki. [cit. 28. 4. 2020]. 

Dostupné z: https://medalofhonor.fandom.com/wiki/Old_Friends.  

MoHW Wikipedia. (2019). Medal of Honor: Warfighter – Controversy. V: Wikipedia. [cit. 17. 9. 2019]. 

Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Medal_of_Honor:_Warfighter#Controversy.  

MW1 Remastered Wikipedia. (2019). Call of Duty: Modern Warfare: Remastered. V: Wikipedia. [cit. 5. 

10. 2019]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Call_of_Duty:_Modern_Warfare_Remastered.  

MW1 Wiki – All Ghillied Up/Trivia. (2020). Call of Duty 4: Modern Warfare. V: Call of Duty Wiki. [cit. 17. 

2. 2020]. Dostupné z: https://callofduty.fandom.com/wiki/All_Ghillied_Up/Trivia.  

MW1 Wiki. (2019). Call of Duty 4: Modern Warfare. V: Call of Duty Wiki. [cit. 5. 10. 2019]. Dostupné 

z: https://callofduty.fandom.com/wiki/Call_of_Duty_4:_Modern_Warfare.  

https://s3-us-east-2.amazonaws.com/igda-website/wp-content/uploads/2019/04/11143720/IGDA_DSS_2017_SummaryReport.pdf
https://s3-us-east-2.amazonaws.com/igda-website/wp-content/uploads/2019/04/11143720/IGDA_DSS_2017_SummaryReport.pdf
https://s3-us-east-2.amazonaws.com/igda-website/wp-content/uploads/2019/04/11143720/IGDA_DSS_2017_SummaryReport.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Infinity_Ward
https://www.metacritic.com/game/pc/battlefield-3
https://www.metacritic.com/game/pc/battlefield-4
https://www.metacritic.com/game/pc/call-of-duty-modern-warfare
https://www.metacritic.com/game/pc/homefront
https://www.metacritic.com/game/pc/call-of-duty-modern-warfare/user-reviews?sort-by=date&num_items=100
https://www.metacritic.com/game/pc/call-of-duty-modern-warfare/user-reviews?sort-by=date&num_items=100
https://www.metacritic.com/game/pc/call-of-duty-4-modern-warfare
https://www.metacritic.com/game/pc/call-of-duty-modern-warfare-remastered
https://www.metacritic.com/game/pc/call-of-duty-modern-warfare-remastered
https://www.metacritic.com/game/pc/call-of-duty-modern-warfare-2
https://www.metacritic.com/game/pc/call-of-duty-modern-warfare-3
https://medalofhonor.fandom.com/wiki/Medal_of_Honor:_Warfighter
https://medalofhonor.fandom.com/wiki/Old_Friends
https://en.wikipedia.org/wiki/Medal_of_Honor:_Warfighter#Controversy
https://en.wikipedia.org/wiki/Call_of_Duty:_Modern_Warfare_Remastered
https://callofduty.fandom.com/wiki/All_Ghillied_Up/Trivia
https://callofduty.fandom.com/wiki/Call_of_Duty_4:_Modern_Warfare


130 
 

MW1 – Man of the People (2020). Call of Duty 4: Modern Warfare. V: Call of Duty Wiki. [cit. 17. 2. 

2020]. Dostupné z: https://callofduty.fandom.com/wiki/Man_of_the_People.  

MW1 Wiki – Safehouse/Trivia. (2020). Call of Duty 4: Modern Warfare. V: Call of Duty Wiki. [cit. 17. 2. 

2020]. Dostupné z: https://callofduty.fandom.com/wiki/Safehouse/Trivia.  

MW1 Wiki – Ultimatum/Transcript. (2020). Call of Duty 4: Modern Warfare. V: Call of Duty Wiki. [cit. 

25. 4. 2020]. Dostupné z: https://callofduty.fandom.com/wiki/Ultimatum/Transcript.  

MW1 Wikipedia. (2019). Call of Duty 4: Modern Warfare. V: Wikipedia. [cit. 24. 9. 2019]. Dostupné 

z: https://en.wikipedia.org/wiki/Call_of_Duty_4:_Modern_Warfare.  

MW2 Wiki – Exodus. (2020). Call of Duty: Modern Warfare 2. V: Call of Duty Wiki. [cit. 28. 4. 2020]. 

Dostupné z: https://callofduty.fandom.com/wiki/Exodus_(Modern_Warfare_2)#Gallery.  

MW2 Wiki – No Russian/Trivia. (2020). Call of Duty: Modern Warfare 2. V: Call of Duty Wiki. [cit. 17. 2. 

2020]. Dostupné z: https://callofduty.fandom.com/wiki/No_Russian/Trivia.  

MW2 Wiki – Russo-American War Radio Transmissions (2020). Call of Duty: Modern Warfare 2. V: Call 

of Duty Wiki. [cit. 17. 2. 2020]. Dostupné z: https://callofduty.fandom.com/wiki/Russo-

American_War_Radio_Transmissions.  

MW3 Wikipedia. (2019). Call of Duty: Modern Warfare 3 – Reception. V: Wikipedia. [cit. 6. 10. 2019]. 

Dostupné 

z: https://en.wikipedia.org/wiki/Call_of_Duty:_Modern_Warfare_3#Reception.  

MW 2019 – Životopis Butchera a Wolfa. (2019). Modern Warfare® Campaign: Biographies of the Story's 

Major Players. Part 4: "The Butcher" and "The Wolf". V: Activision Blog. [cit. 30. 12. 2019]. Dostupné z: 

https://blog.activision.com/call-of-duty/2019-10/Modern-Warfare-Campaign-Biographies-of-the-

Storys-Major-Players-Part-4.  

r/modernwarfare. (2019). The Piccadilly mission. Wow. Komentář uživatele brucer365. V: Reddit. [cit. 

14. 3. 2020] Dostupné z:  

https://www.reddit.com/r/modernwarfare/comments/dmuxfs/the_piccadilly_mission_wow/.  

Soap’s Journal. (2011). Collectible Field Journal Book. Activision Publishing Inc. Součást limitované 

edice Call of Duty: Modern Warfare 3 – Hardened edition. Dostupné z:  

https://drive.google.com/file/d/1xPI8zrJHPhIyJAFTOi8JL4HXzDY5OnKg/view.  

Statista – CoD. (2019). All time unit sales of selected games in Call of Duty franchise worldwide as of 

February 2019 (in millions). V: Statista. [cit. 1. 8. 2019]. Dostupné z: 

https://www.statista.com/statistics/321374/global-all-time-unit-sales-call-of-duty-games/.  

Statista – PUBG. (2019). Cumulative unit sales of PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG) worldwide 

as of June 2018 (in millions). V: Statista. [cit. 1. 9. 2019]. Dostupné z: 

https://www.statista.com/statistics/755050/pubg-unit-sales/.  

Steam Database. (2019). America's Army: Proving Grounds. V: Steam Database. [cit. 1. 8. 2019]. 

Dostupné 

z: https://steamdb.info/app/203290/. 

VG Chartz BF3. (2019). Sales of Battlefield 3. V: VG Chartz. [cit. 18. 9. 2019]. Dostupné 

z: http://www.vgchartz.com/gamedb/?name=battlefield+3.  

https://callofduty.fandom.com/wiki/Man_of_the_People
https://callofduty.fandom.com/wiki/Safehouse/Trivia
https://callofduty.fandom.com/wiki/Ultimatum/Transcript
https://en.wikipedia.org/wiki/Call_of_Duty_4:_Modern_Warfare
https://callofduty.fandom.com/wiki/Exodus_(Modern_Warfare_2)#Gallery
https://callofduty.fandom.com/wiki/No_Russian/Trivia
https://callofduty.fandom.com/wiki/Russo-American_War_Radio_Transmissions
https://callofduty.fandom.com/wiki/Russo-American_War_Radio_Transmissions
https://en.wikipedia.org/wiki/Call_of_Duty:_Modern_Warfare_3#Reception
https://blog.activision.com/call-of-duty/2019-10/Modern-Warfare-Campaign-Biographies-of-the-Storys-Major-Players-Part-4
https://blog.activision.com/call-of-duty/2019-10/Modern-Warfare-Campaign-Biographies-of-the-Storys-Major-Players-Part-4
https://www.reddit.com/r/modernwarfare/comments/dmuxfs/the_piccadilly_mission_wow/
https://drive.google.com/file/d/1xPI8zrJHPhIyJAFTOi8JL4HXzDY5OnKg/view
https://www.statista.com/statistics/321374/global-all-time-unit-sales-call-of-duty-games/
https://www.statista.com/statistics/755050/pubg-unit-sales/
https://steamdb.info/app/203290/
http://www.vgchartz.com/gamedb/?name=battlefield+3


131 
 

VG Chartz BF4. (2019). Sales of Battlefield 4. V: VG Chartz. [cit. 5. 10. 2019]. Dostupné 

z: http://www.vgchartz.com/gamedb/games.php?name=Battlefield+4.  

WAR/GAME. (2019). WAR/GAME: Conflict, war and enemies in narrative computer games. V: 

Domovská stránka výzkumného týmu WAR/GAME. [cit. 5. 10. 2019]. Dostupné z: http://wargame-

uit.wikidot.com/. 

Wikipedia – Greater Middle East. (2020). Greater Middle East. V: Wikipedia. [cit. 17. 4. 2020]. 

Dostupné 

z: https://en.wikipedia.org/wiki/Greater_Middle_East.  

Wikipedia – Maersk Alabama hijacking. (2020). Maersk Alabama hijacking. V: Wikipedia. [cit. 17. 2. 

2020]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Maersk_Alabama_hijacking.  

 

Videa 

AFGuidesHD. (2019). Assault on Singapore - Battlefield 4. V: YouTube. 8. 7. 2019. [cit. 29. 4. 2020]. 

Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=8EKrQYyH4c4.  

AFGuidesHD. (2019). Shanghai Showdown - Battlefield 4 Shanghai Mission. V: YouTube. 11. 7. 2019. 

[cit. 29. 4. 2020]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=PpPggeXh_Po&.  

Call of Duty. (2019). Call of Duty®: Modern Warfare® Behind the Scenes Story Trailer. V: YouTube.   

25.9.2019. [cit. 17. 10. 2019]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=1y3mojuTWro.  

DerkaDog. (2007). Call of Duty 4: Evolution of Storyline. V: YouTube. 12. 8. 2007. [cit. 24. 9. 2019]. 

Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=v8a7hjELe9o.  

Electronic Arts. (2010). Battlefield Bad Company 2 PSA. V: YouTube. 16. 3. 2010. [cit. 25. 9. 2019]. 

Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=K2Qpui1hYBw.  

Game Informer. (2019). The Origins Of Call of Duty: Modern Warfare's Reboot. V: YouTube. 12. 8. 2019. 

[cit. 12. 10. 2019]. https://www.youtube.com/watch?v=JxQUxziwlLw.  

GamerSpawn. (2009). Call of Duty: Modern Warfare 2 - Fight Against Grenade Spam. V: YouTube. 

8. 11. 2009. [cit. 25. 9. 2019]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=Td352xP-NZ8.  

IGN. (2011). Homefront: Future History Trailer. V: YouTube. 15. 3. 2011. [cit. 25. 9. 2019]. Dostupné 

z: https://www.youtube.com/watch?v=MQeQWWKKvq4.   

PlayStation. (2018). The Last of Us Part II – E3 2018 Gameplay Reveal Trailer | PS4. V: YouTube. 11. 6. 

2018. [cit. 19. 8. 2019]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=btmN-bWwv0A. 

prismachils. (2007). September 12th. V: YouTube. 27. 3. 2007. [cit. 1. 8. 2019]. Dostupné 

z: https://www.youtube.com/watch?v=N1OemWEk5ns.  

Russia Today. (2019). New Call of Duty summary: Russians - bad; White Helmets – heroes. V: YouTube. 

1. 6. 2019. [cit. 18. 10. 2019]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=X7qnNcQEHCE.  

smax317. (2008). Call of Duty 4: Research. V: YouTube. 22. 1. 2008. [cit. 24. 9. 2019]. Dostupné 

z: https://www.youtube.com/watch?v=gLYMQlh-zXc&t.  

TheRpgGamer. (2012). Medal of Honor Warfighter - GDC 2012: Tier 1 Returns Interview. V: YouTube. 

11. 3. 2012. [cit. 19. 2. 2020]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=8YGE0H1HZqQ.  

http://www.vgchartz.com/gamedb/games.php?name=Battlefield+4
http://wargame-uit.wikidot.com/
http://wargame-uit.wikidot.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/Greater_Middle_East
https://en.wikipedia.org/wiki/Maersk_Alabama_hijacking
https://www.youtube.com/watch?v=8EKrQYyH4c4
https://www.youtube.com/watch?v=PpPggeXh_Po&
https://www.youtube.com/watch?v=1y3mojuTWro
https://www.youtube.com/watch?v=v8a7hjELe9o
https://www.youtube.com/watch?v=K2Qpui1hYBw
https://www.youtube.com/watch?v=JxQUxziwlLw
https://www.youtube.com/watch?v=Td352xP-NZ8
https://www.youtube.com/watch?v=MQeQWWKKvq4
https://www.youtube.com/watch?v=btmN-bWwv0A
https://www.youtube.com/watch?v=N1OemWEk5ns
https://www.youtube.com/watch?v=X7qnNcQEHCE
https://www.youtube.com/watch?v=gLYMQlh-zXc&t
https://www.youtube.com/watch?v=8YGE0H1HZqQ


132 
 

Verticles. MW3 - Eiffel Tower Collapse [PC 1080p]. V: YouTube. 16. 11. 2011. [cit. 28. 4. 2020]. Dostupné 

z: https://www.youtube.com/watch?v=mJcyOLwUmyI.  

XboxViewTv. (2011). Is it Real? OR Is it Battlefield 3? - Official TV Commercial (FULL HD). V: YouTube. 

25. 10. 2011. [cit. 5. 10. 2019]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=2RCawlh3bUQ.  

 

Obrázky 

AFGuidesHD. (2019). US Embassy Siege – Call of Duty Modern Warfare. V: YouTube. 25. 10. 2019. [cit. 

26. 2. 2020]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=nW80CKYGwdQ&.  

Call of Duty Wiki – Jonathan Irons. (2019). Call of Duty: Advanced Warfare. V: Call of Duty: Wiki. [cit. 

13. 8. 2019]. Dostupné z: 

https://callofduty.fandom.com/wiki/Jonathan_Irons?file=Jonathan_Irons_at_a_podium_AW.jpg.  

Call of Duty Wiki – Salen Kotch. (2019). Call of Duty: Infinite Warfare. V: Call of Duty: Wiki. [cit. 13. 8. 

2019]. Dostupné z: https://callofduty.fandom.com/wiki/Salen_Kotch?file=SalenKotch_IW.png.    

CoD MW Wiki – Ultranationalists. (2020). Ultranationalists (Original). V: Call of Duty Wiki. [cit. 28. 4. 

2020]. Dostupné z: 

https://callofduty.fandom.com/wiki/Ultranationalists_(Original)?file=Ultranationalistflag.svg.   

Homefront Fanfiction Wiki. (2020). Homefront. V: HomeFront Fan fiction Wiki. [cit. 28. 4. 2020]. 

Dostupné z: 

https://homefrontfanfiction.fandom.com/wiki/Korean_People%27s_Army?file=Homefront-3.jpg.   

Homefront Wiki – Golden Gate. (2020). Homefront. V: Homefront Wiki. [cit. 28. 4. 2020]. Dostupné 

z: https://homefront.fandom.com/wiki/Golden_Gate?file=Golden_Gate.jpg.  

MoH Wiki – Al Qaeda. (2020). Medal of Honor: Warfighter. V: Medal of Honor Wiki. [cit. 28. 4. 2020]. 

Dostupné z: https://medalofhonor.fandom.com/wiki/Al-Qaeda?file=AQAP02.png#Gallery.   

MW1 Wiki – OpFor. (2020). Call of Duty 4: Modern Warfare. V: Call of Duty Wiki. [cit. 28. 4. 2020]. 

Dostupné z: https://callofduty.fandom.com/wiki/OpFor?file=Opfor2_4.png#Gallery.  

MW2 Wiki – Alejandro Rojas. (2020). Call of Duty: Modern Warfare 2. V: Call of Duty: Wiki. [cit. 13. 3. 

2020]. Dostupné z: https://callofduty.fandom.com/wiki/Alejandro_Rojas?file=Rojas_tortured.png.  

MW2 Wiki – Whiskey Hotel. (2020). Call of Duty: Modern Warfare 2. V: Call of Duty Wiki. [cit. 28. 4. 

2020]. Dostupné z: 

https://callofduty.fandom.com/wiki/Whiskey_Hotel_(level)?file=Whiskey_Hotel.png#Gallery.   

MW2 Wiki – Wolverines!. (2020). Call of Duty: Modern Warfare 2. V: Call of Duty Wiki. [cit. 28. 4. 

2020]. Dostupné z: 

https://callofduty.fandom.com/wiki/Wolverines!?file=MW2_BTL_Wolverines%21.jpg#Gallery.   

MW3 Wiki – Davis Family Vacation. (2020). Call of Duty: Modern Warfare 3. V: Call of Duty Wiki. [cit. 

26. 2. 2020]. Dostupné z: 

https://callofduty.fandom.com/wiki/Davis_Family_Vacation?file=Sarah_and_Mrs_Davis_screenshot_

Davis_Family_Vacation_MW3.png#Gallery.    

 

https://www.youtube.com/watch?v=mJcyOLwUmyI
https://www.youtube.com/watch?v=2RCawlh3bUQ
https://www.youtube.com/watch?v=nW80CKYGwdQ&
https://callofduty.fandom.com/wiki/Jonathan_Irons?file=Jonathan_Irons_at_a_podium_AW.jpg
https://callofduty.fandom.com/wiki/Salen_Kotch?file=SalenKotch_IW.png
https://callofduty.fandom.com/wiki/Ultranationalists_(Original)?file=Ultranationalistflag.svg
https://homefrontfanfiction.fandom.com/wiki/Korean_People%27s_Army?file=Homefront-3.jpg
https://homefront.fandom.com/wiki/Golden_Gate?file=Golden_Gate.jpg
https://medalofhonor.fandom.com/wiki/Al-Qaeda?file=AQAP02.png#Gallery
https://callofduty.fandom.com/wiki/OpFor?file=Opfor2_4.png#Gallery
https://callofduty.fandom.com/wiki/Alejandro_Rojas?file=Rojas_tortured.png
https://callofduty.fandom.com/wiki/Whiskey_Hotel_(level)?file=Whiskey_Hotel.png#Gallery
https://callofduty.fandom.com/wiki/Wolverines!?file=MW2_BTL_Wolverines%21.jpg#Gallery
https://callofduty.fandom.com/wiki/Davis_Family_Vacation?file=Sarah_and_Mrs_Davis_screenshot_Davis_Family_Vacation_MW3.png#Gallery
https://callofduty.fandom.com/wiki/Davis_Family_Vacation?file=Sarah_and_Mrs_Davis_screenshot_Davis_Family_Vacation_MW3.png#Gallery


133 
 

Ludografie 

  
U. S. Army. (2002). America's Army. [PC]. U. S. Army.  

U. S. Army. (2015). America's Army: Proving Grounds. [PC]. U. S. Army.  

Respawn Entertainment. (2019). Apex Legends. [PC]. Electronic Arts.  

EA DICE. (2008). Battlefield: Bad Company. [PC]. Electronic Arts.  

EA DICE. (2010). Battlefield: Bad Company 2. [PC]. Electronic Arts.  

EA DICE. (2005). Battlefield 2: Modern Combat. [PS2]. Electronic Arts. 

EA DICE. (2011). Battlefield 3. [PC]. Electronic Arts. 

EA DICE. (2013). Battlefield 4. [PC]. Electronic Arts 

EA DICE. (2018). Battlefield V. [PC]. Electronic Arts. 

Sledgehammer Studios. (2014). Call of Duty: Advanced Warfare. [PC]. Activision. 

Treyarch. (2018). Call of Duty: Black Ops 4. [PC]. Activision.  

Infinity Ward. (2016). Call of Duty: Infinite Warfare. [PC]. Activision.  

Infinity Ward. (2019). Call of Duty: Modern Warfare. [PC]. Activision. 

Infinity Ward. (2007). Call of Duty 4: Modern Warfare. [PC]. Activision. 

Infinity Ward. (2009). Call of Duty: Modern Warfare 2. [PC]. Activision. 

Infinity Ward & Sledgehammer Games. (2011). Call of Duty: Modern Warfare 3. [PC]. Activision. 

Sledgehammer Games. (2017). Call of Duty: WWII. [PC]. Activision. 

Destineer. (2005). Close Combat: First to Fight. [PC]. 2K Games.  

Valve Corporation. (2012). Counter-Strike: Global Offensive. [PC]. Valve Corporation. 

id Software. (1993). Doom. [PC]. id Software.  

Bioware. (2014). Dragon Age: Inquisition. [PC]. Electronic Arts. 

Pandemic Studios. (2004). Full Spectrum Warrior. [PC]. THQ.  

Giant Interactive Group. (2011). Glorious Mission. [PC]. Giant Interactive Group.  

Valve. (2004). Half-Life 2. [PC]. Valve.  

343 Industries. Halo 4. [Xbox 360]. Microsoft Studios.  

Kaos Studios. (2011). Homefront. [PC]. THQ.  

Dambuster Studios. (2016). Homefront: The Revolution. [PC]. Deep Silver.  

Guerrila Games. (2017). Horizon Zero Dawn. [PS4]. Sony Interactive Entertainment. 

Kuma Reality Games. (2004). Kuma\War. [PC]. Kuma Reality Games.  



134 
 

Naughty Dog. (2014). Last of Us: Left Behind. [PS4]. Sony Interactive Entertainment.  

Danger Close Games. (2010). Medal of Honor. [PC]. Electronic Arts. 

Danger Close Games. (2012). Medal of Honor: Warfighter. [PC]. Electronic Arts. 

Bohemia Interactive Studio. (2001). Operace Flashpoint. [PC]. Codemasters.  

Blizzard Entertainment. (2016). Overwatch. [PC]. Blizzard Entertainment.  

PUBG Corporation. (2017). PlayerUnknown's Battlegrounds. [PC]. PUBG Corporation. 

Yager Development. (2012). Spec Ops: The Line. [PC]. 2k Games. 

Hizballáh (2003). Special Force. [PC]. Hizballáh.  

11 bit studios. (2014). This War of Mine. [PC]. 11 bit studios. 

Dar al-Fikr. (2001). Under Ash. [PC]. Afkar Media.  

Naughty Dog. (2017). Uncharted: The Lost Legacy. [PS4]. Sony Interactive Entertainment.  

id Software. (1992). Wolfenstein 3D. [PC]. Apogee Software. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



135 
 

Teze práce 
 



136 
 

 

 

 



137 
 

 

 

 

 

 



138 
 

Seznam příloh 

 
Příloha č. 1: Pět kategorií protagonistů podle Habela s Valerianem (graf), s. 8, kap. Reprezentace Jiných 

v médiích (fenomén othering) 

Příloha č. 2: Osm kategorií antagonistů podle Habela s Valerianem (graf), s. 9, tamtéž 

Příloha č. 3: Nálet na nerozlišitelné cíle ve Spec Ops: The Line (obrázek), s. 19, kap. Ideologie ve 

válečných hrách 

Příloha č. 4: Kevin Spacey jako hlavní antagonista Call of Duty: Advanced Warfare (obrázek), s. 21, kap. 

FPS hry jako novomediální artefakty 

Příloha č. 5: Kit Harrington jako hlavní antagonista Call of Duty: Infinite Warfare (obrázek), tamtéž  

Příloha č. 6: Rozbor většiny analyzovaných her dle Habela a Valeriana (tabulka), s. 40, kap. Vzorek 

zkoumaných antagonistů 

Příloha č. 7: Vlastní prezentace vzorku analyzovaných antagonistů (bossů a generických nepřátel) 

a analyzovaných prostředí (tabulka), s. 41, tamtéž  

Příloha č. 8: Sterilizovaný akt dětské vraždy v rebootu MW (obrázek), s. 53, kap. Zobrazování civilních 

obětí v rámci herních konfliktů v analyzovaných titulech 

Příloha č. 9: Stereotypně vyobrazená londýnská ulice v hybridní sekvenci v MW3 (obrázek), s. 55, tamt. 

Příloha č. 10: Vybrané násilné činy protagonistů vůči civilistům, antagonistům či vlastním jednotkám 

a reflexe jejich subversivního potenciálu ve vztahu k Pötzschovým filtrům (tabulka), s. 66, kap. Druhá 

kategorie – Antagonisté a násilí vůči vojákům protagonistické frakce 

Příloha č. 11: Výsledek „neviditelného“ aktu mučení vedlejšího antagonisty Rojase (obrázek), s. 67, 

tamtéž 

Příloha č. 12: Výběr antagonistických promluv v pěti analyzovaných titulech jako demonstrace 

obecných ideologických rámců (tabulka), s. 75, kap. Obecné ideologické rámce v promluvách 

antagonistů napříč analyzovanými tituly 

Příloha č. 13 a č. 14: Dva typické znaky teroristicko-arabského charakteru nepřátel – šátek či plnovous 

(obrázky), s. 85, kap. Blízkovýchodní antagonisté a neo-orientalismus 

Příloha č. 15: Prezentace dvou hlavních rámců ruské reprezentace na příkladu trilogie MW (tabulka), s. 

87, kap. Rusové jako vnější nepřátelé 

Příloha č. 16: Vlajka Ultranacionalistů, antagonistické frakce trilogie MW (obrázek), s. 90, tamtéž 

Příloha č. 17: Zkáza amerického předměstí důsledkem ruské invaze (obrázek), s. 93, kap. Rusové 

a Severokorejci jako vnitřní nepřátelé a kontrasty mezi západním a východním prostředím 

Příloha č. 18: Ruský vzkaz na zdech Bílého domu (obrázek), s. 94, tamtéž 

Příloha č. 19: Poškozený Bílý dům v MW2 (obrázek), tamtéž 

Příloha č. 20: Osvobozování Golden Gate Bridge v Homefrontu (obrázek), s. 96, tamtéž 

Příloha č. 21: Typický vzhled severokorejských vojáků v Homefrontu (obrázek), s. 99, kap. Vzhled 

severokorejských a čínských nepřátel, čínské prostředí a techno-orientalismus 


