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Abstrakt 

 

Název: Postoj studentů UK FTVS k esports. 

 

Cíle:  Hlavním cílem této práce je zjistit, jaký postoj mají studenti UK FTVS k 

esports. Dále se budeme věnovat tomu, zda by studenti přijali esports na 

olympijských hrách a vnímají-li esports jako plnohodnotný sport. 

 

Metody:  Použitou metodou pro bakalářskou práci bylo kvantitativní dotazování. 

Data byla získána pomocí elektronického dotazníku. 

      

Výsledky:  Výsledky poukazují na pronikání esports do povědomí studentů. To nám 

potvrzuje znalostní přehled studentů jak v cizí, tak i domácí esports 

scéně. Postoj studentů k esports je relativně neutrální. Názor studentů pro 

zařazení esports do olympijských her byl negativní, protože podle 

výzkumu nevnímají esports jako plnohodnotný sport. 

 

Klíčová slova: esports, olympijské hry, hráči esports, hry, sport,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

 

Title: Attitudes of UK FTVS students toward esports. 

 

Objective:  The main aim of this thesis is to identify what attitudes students of 

Charles University have to esports. We will also discuss whether the 

students would accept esports as one of the Olympic disciplines, and if 

esports are even perceived as a full-fledged sport. 

 

Methods:  The method used for the bachelor thesis was quantitative questioning. 

Data were obtained by using an electronic questionnaire. 

 

Results:  The results point to the penetration of esports into the consciousness of 

students. This is confirmed by the high overall know-how in the foreign 

and also domestic esports scene. Students attitudes towards esports are 

relatively neutral. The opinion of the students for the inclusion of esports 

in the Olympic Games was negative, because according to the research, 

they do not perceive esports as a full-fledged sport. 

 

Keywords:  esports, olympic games, esports players, games, sport  
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1  ÚVOD 

Elektronické sporty, zkráceně esports, jsou nová větev v oblasti sportu. Sledovanost, ale 

také hráčské zastoupení v esports každým rokem roste a v blízké budoucnosti to 

nevypadá, že by tento nový sport upadl v zapomnění. Zatímco v Asii a Americe je tato 

nová větev už považována za plnohodnotný sport, v Evropě takové popularity zatím 

nedosáhl. 

Právě růst popularity tohoto odvětví není náhodný. Díky globalizaci, stále větší 

urbanizaci a větší dostupnosti elektrotechniky se počet diváků stále zvyšuje. Obstojný 

podíl na sledovanosti tvoří i ženy. Hraní her už není pouze pro děti a výrok hraní her tě 

nemůže uživit už dávno neplatí. I slavné kluby jako Manchester City nebo Sparta už své 

esports týmy mají a přidávají se další.  

I platové ohodnocení esports hráčů se začíná zvyšovat. To se ale stále nedá srovnávat 

s platy fotbalistů, NFL hráčů či tenistů. Hráči esports mají stejně jako ostatní sportovci 

možnost zvýšit svůj výdělek díky sponzoringu, který tvoří velkou část jejich příjmu.  

Na webové stránce statista.com jsou k dispozici spousty grafů poukazující na nárůst 

popularity esports (obrázek číslo 2, str. 19). To vede k toku ohromného množství peněz 

(obrázek číslo 3, str. 21), což motivuje další a další amatéry k tomu, aby zkusili esports 

jako profesionální hráči. U svého počítačového stolu kvůli tomu stráví stovky nebo 

dokonce tisíce hodin. Vzniká tu pak taková otázka, zda esports začnou vytlačovat 

tradiční sporty jako je hokej či fotbal, nebo budou tyto “sporty“ moci fungovat vedle 

sebe. Ve výzkumu budu chtít zjistit, jaký postoj k esports mají studenti FTVS, již jsou 

sami většinou sportovně aktivní. 

Dalším tématem, jímž se budu zabývat, je, zda by se esports měli stát součástí 

olympijských her, konkrétně Letních olympijských her konajících se v roce 2024 v 

Paříži. 

Toto téma jsem si vybral, protože velký podíl svého volného času trávím fotbalem, ale 

také esports. Sám se domnívám, že esports mají velký potenciál a časem se stanou 

nedílnou součástí sportu jako takového.  
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2  CÍL A ÚKOLY PRÁCE 

Cílem této bakalářské práce je zjistit postoj studentů UK FTVS k esports. Dalším cílem 

práce je zjistit, zda považují studenti esports za plnohodnotný sport a jestli by ho 

zařadili na olympijské hry konané v roce 2024 v Paříži.  

 

2.1. Dílčí úkoly 

● Studium odborné literatury 

● Stručná prezentace esports a jeho vývoje 

● Operacionalizace 

● Konstrukce dotazníku 

● Pilotáž dotazníku 

● Sběr dat 

● Analýza a zpracování dat 

● Vyhodnocení dat 
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3  TEORETICKÁ ČÁST 

Vzhledem k názvu práce je teoretická část rozdělena na dvě oblasti. První oblast se 

věnuje tomu, co to je postoj a co si pod tímto slovem máme představit. Druhá část 

zahrnuje tématiku esports, začínající tím, co to esports jsou, dále potom historií esports 

a končí současnou situací esports. Úkolem teoretické části je představit esports scénu, 

vysvětlit jak funguje a pomoci čtenáři tomuto „sportu“ porozumět. 

3.1  Postoj 

Se slovem postoj se lze setkat v mnoha vědních disciplínách jako je např. psychologie, 

sociologie a sociobiologie. Není tedy divu, že je pojem oblastí zájmu sociální 

psychologie. Důvodem je explanační síla tohoto slova, která dokáže vysvětlit chování 

jedince i skupin. Díky poznání postojů lze hrubě odhadnout budoucí chování jedinců, 

zastupujících onen postoj. (Výrost, 2008) 

3.1.1  Etapy studia postoje 

1. Etapa 1900–1949 

První etapa se vyznačuje snahami definovat pojem postoj a používáním tohoto pojmu 

v různých oblastí společenského života. 

Postoj zavedli jako trvalý pojem do sociologických věd W. I. Thomas a F. Znaniecki. 

Tito sociologové tvrdili, že postoj a sociální hodnoty jsou vzájemně závislé. Definovali 

to takto:  

„Postoj je individuálním protějškem sociální hodnoty a ta je objektivním protějškem 

postoje, tzn., že postoj je individuální tendencí reagovat, pozitivně nebo negativně vůči 

dané sociální hodnotě, resp. Je procesem individuálního vědomí, determinujícím 

skutečnou nebo možnou aktivitu individuálního protějšku sociální hodnoty.“  

(Geist, 1992, s. 284) 

To znamená, že z hlediska lidského poznání tvoří postoj most mezi sociologií a 

psychologií. Prostředníka mezi sociologií a psychologií měla uskutečnit nová vědní 

disciplína sociální psychologie, která se tomuto pojmu začala věnovat později. Následně 

vznikly postojové škály, které urychlily vývoj sociální psychologie. (Výrost, 2008) 
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V polovině 30. let se Gordon Allporta rozhodl kvůli nejednotné definici pojmu přijít 

s vlastní definicí, která by byla uznána jako obecná. Vytvořil ji z 16 definic jako 

„mentální a nervový stav pohotovosti organizovaný zkušeností, vyvíjející dynamický a 

direktivní vliv na odpovědi jedince vůči všem objektům a situacím, s kterými je ve 

vztahu“ (Výrost, 2008 s.17). 

2. Etapa 1950-1970 

Začátek druhé etapy je charakteristický tím, že těžiště zájmu o vytvoření definice pojmu 

postoj se přesunulo k pokusům o vyjádření toho, jak se postoj mění. Do tohoto období 

lze zařadit osobnosti jako třeba C. T. Morgan, který tvrdil, že postoj je tendence 

odpovídat kladně nebo záporně na určité osoby, předměty nebo situace. (Geist, 1992) 

Podle B. Geista vyjadřuje postoj jakýsi projev stejného, po určitý čas trvajícího, jednání, 

konání, vnímání, myšlení, proti objektům relativně stejným v opakujících se situací na 

základě získaných zkušeností a vazeb individua k jeho vnějším a vnitřním faktorům. 

(Geist, 1992) Nejvýznamnější osobou této etapy byl C. I. Hovland, který uvedl 

trojkomponentový model. Ten se skládá ze tří složek: Kognitivní, to je to, co o objektu 

postoje člověk ví. Emociální, to jsou emoce, které objekt postoje v subjektu vyvolává. 

Konativní, to vzniká instrumentálním učením a vyjadřuje to, jak se subjekt chová 

k objektu postoje a jakým způsobem se chová. (Výrost, 2008) 

I když jsou postoje relativně neměnné a korelace s psychofyzickým stavem jedince a 

jeho motivech je malá, neznamená to, že se nemůžou změnit. Ke změně jsou však 

potřeba určité podmínky. Změnou postojů se zabýval T. M. Newcomb, podle kterého 

“porozumět podmínkám, za nichž se postoje formují, trvají a mění, je ekvivalentní 

porozumění podmínkám velké části chování lidí.“ (Geist, 1992, s. 285) 

Pro postoje, jak ukázali J. B. Cooper a J. L. McGaugh, mohou být použita i jiná 

vyjádření. Můžou být použita slova jako víra, náklonnost, zaujatost, doktrína, důvěra, 

ideologie, soud, mínění a hodnota. (Geist, 1992) 

Konec etapy, jenž bývá nazývaný jako krize, se vyznačuje pochybnostmi ohledně 

explanační schopnosti tohoto pojmu a o jeho předpovídajícím potenciálu.  

3. Etapa 1970 - současnost 

Třetí etapa se zaměřuje na vztah mezi postoji a chování. Pro objasnění těchto vztahů 

byly strukturovány některé modely, mezi něž například patří model M. Fishbeina a I. 



 

13 

 

Ajzena. Podle M. Fishbeina a I. Ajzena (244 sociální psychologie) znamená postoj 

emociální přitažlivost nebo odpudivost k objektu pro danou osobu. Tento vztah lze 

ukázat na Fischbeinově a Ajzenově modelu odůvodněného chování. (Výrost, 2008) 

 

Obrázek 1: Fischbeinovo a Ajzenovo model odůvodněného chování 

Zdroj: vlastní zpracování Fischbeinova a Aizenova modelu 

3.2  Esports 

Oblast esports získává na čím dál větší popularitě už přes deset let. Dny, kdy se na 

soutěžní hraní her nahlíželo jako na skupinku teenagerů spojujících si své počítače přes 

LAN síť v jejich pokoji, jsou už dávno pryč. Stadiony se dnes plní fanoušky, kteří 

přichází povzbuzovat své oblíbené týmy hrající jejich oblíbenou hru. Další možností, 

jak sledovat esports, je přes platformy YouTube, ESPN nebo Twitch, které využívají 

milióny fanoušků (obrázek 2, str. 19). Ale čím je tento růst ovlivněn a co ho tolik 

popohání? V roce 2020 má trh videoher zaznamenat výnos 159,3 miliard amerických 

dolarů. To by byl meziroční růst o 9,3 %. (Agencies, 2020) V současnosti se jedná o 

nejrychleji rostoucí zábavný průmysl na světě. Hráči tráví více času u počítačů, utrácejí 

více peněz za počítačové vybavení a mají k dispozici více elektronických zařízení než 

kdy předtím. Jedním z největších faktorů růstu tohoto odvětví jsou esports, které 

představují mikroekonomii tohoto herního průmyslu. (Lee, 2018) 

M. Wagner definuje esports jako „Soubor sportovních aktivit, díky kterým si lidé 

zlepšují a trénují mentální a fyzické dovednosti za použití informačních a 

komunikačních technologií.“ (Wagner, 2006, s. 2) 

Další definici použil Marc Leroux-Parra ve svém článku „Esports Part 1“: Co to jsou 

Esports? „Jednoduše řečeno, esports jsou videohry, které se hrají ve vysoce 
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organizovaných prostředích s přítomností konkurence. Tyto hry se pohybují od 

populárních multiplayer online battle arenas (MOBAs), po single player first person 

shooters (FPS) k survival battle royales, až po virtuální rekonstrukci fyzických sportů.“ 

(Parra, 2020)  

3.2.1  Historie esports 

Dne 19. října 1972 proběhl první esports turnaj s názvem Intergalaktická olympiáda 

vesmírných válek (Spacewar). Turnaj uspořádali stanfordští studenti, kteří se sešli, aby 

si zahráli svou oblíbenou hru Spacewar, jejímž cílem bylo zničit nepřátelskou raketu 

pomocí torpéd. Hru vynalezl Steve Russell (radiozurnal.rozhlas.cz, 2015), bývalý 

student Massachusettského technologického institutu. Výherní cena turnaje byla 

skromná: roční předplatné časopisu Rolling Stone. Během soutěže měli hráči omezenou 

munici a palivo, což znamenalo, že si museli vytvořit i svou strategii, jak se svými 

omezenými možnostmi vynaloží. Tudíž se jednalo jak o hru strategickou, tak i reflexní. 

Spacewar je považována za první počítačovou hru a je jakýmsi předchůdcem 

elektronických her, jaké známe doposud. Prvním výhercem elektronického turnaje se 

stal 33letý student biologie Steward Brand. (ispo.com, 8)  

Tento turnaj tedy je možné považovat jako začátek esports. Slavný spisovatel Joseph F. 

Goodavage, který byl také zapřisáhlý vesmírný válečník, napsal ve svém článku pro 

mužský magazín Saga: „Jako každý, kdo hrál tuto hru, okamžitě jsem se stal závislým a 

toužil po odvetném zápase.” (masswerk.at, 1972)  

Co však tento elektronický rozruch pozastavovalo, byl přístup k technologiím. Studenti, 

kteří uspořádali první turnaj, použili k realizaci počítač PDP-1. Jednalo se o 730 

kilogramový počítač, který si v té době mohli dovolit jen výzkumné laboratoře, 

univerzity a vědecké instituce. Proto byly v té době oblíbené veřejné arkády. Jedná se o 

budovy přeplněné hracími automaty. V té době patřily k oblíbeným hrám Pac-Man, 

Ateroids a Centipede. Jednalo se o první arkádové hry. Smysl těchto her byl velmi 

jednoduchý. Hráč musel projít různými úrovněmi a za to získával body. Podle jeho 

úspěchu potom získal bodové ohodnocení, které bylo pak zapsané v hodnotící tabulce. 

To pak vedlo k podnícení soutěživého ducha, který arkádovou branži popoháněl. Velký 

obrat zaznamenali hráči s příchodem Atari 2600. Jednalo se o jednu z prvních domácích 

herních konzolích, které umožnovaly hráčům hrát své oblíbené arkádové hry v pohodlí 

svého domova. To mělo za následek posílení rozvoje esports. Důkazem byl první 
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formální esports turnaj, který se odehrál v roce 1981 a sešlo se kolem 2 000 lidí. 

Sponzorem byla právě firma Atari, která poskytla i výherní cenu v podobě limitované 

herní konzole v Deluxe edici. Hodnota byla 2 000 dolarů, což v té době byla obstojná 

částka. (Snavely, 2014) 

3.2.2  Vývoj esports Jižní Korea  

O vývoji esports v Jižní Koreji se zabýval Dal Yong Jin, který tvrdil že  

„Od začátku 21. století se online hraní stalo masivním kulturním fenoménem, jak 

v domácnostech, tak globálně. Vznikla obrovská internetová volnočasová aktivita a 

populární a rozšiřující se forma zábavy na domácím trhu v Koreji, kdy lidé stále utrácí 

více peněz a času hraním online her. V Koreji, zavedení vysokorychlostního internetu 

změnilo sociální a technické prostředí kyberprostoru.“ (Jin, 2010, s. 84)  

Důvodem, proč se Korejci začali zaměřovat na esports, byla jednoduše řečeno nuda, 

která byla zapříčiněna vysokou nezaměstnaností. Během korejské finanční krizi, která 

začala v roce 1997, muselo spoustu malých, ale i velkých IT společností propouštět své 

zaměstnance. Na konci roku 1998 byla nezaměstnanost 8,7 %. (Chang, 2019) Právě tyto 

osoby, které neměli co dělat, hledali zábavu, nebo třeba i útěchu v takzvaných „internet 

coffees“ nebo „PC bangs“. Tyto internet coffees a PC bangs jsou prostory nabízející 

stolní počítače, které můžete za určitou finanční částku využívat. V těchto prostorách si 

lze objednat i jídlo a pití. Navíc jsou velice levné, a proto dodnes často používané. 

Jedna hodina stojí přibližně 1 dolar. Právě tyto služby jsou jedny z nejvýznamnějších 

sociokulturních bodů v moderní korejské historii, které ovlivnily jak vývoj esports, tak i 

technologické zázemí v zemi. K prosinci 2008 bylo asi 95 % korejských domácností 

připojeno k širokopásmovým službám. Jednalo se o nejvyšší procento míry připojení na 

světě. Jižní Koreu lze tudíž nazývat jako Mekku onlinového hraní. Díky tomuto 

prostředí se začali zakládat ligy a v důsledku na to byla založena Korejská asociace 

elektronických sportů (KeSPA), což představuje další fázi vývoje v odvětví online her. 

Začátek 21. století je čas první velké esports akce, která zahrnovala mnoho zemí z 

celého světa. Velmi populární World Cyber Games v roce 2000 v Yonginu. Je to turnaj 

mezinárodního měřítka, obsahující hrání více her jako je Counter Strike 1.6, Warcraft 

III, FIFA, StarCraft, TrackMania a další. Také výherní ceny jsou už daleko cennější. 

V dnešní době se jedná o finanční částky neboli prize money v hodnotě několik statisíců 

dolarů, nebo můžete vyhrát i hmotné ceny, které jsou poskytnuty sponzory akce 
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(Microsoft, Samsung). Turnaj zažil od roku 2013 menší pauzu, ale od roku 2019 byl 

opět obnoven. (Jin, 2010) 

V čem právě Korejci vyčnívali na World Cyber Games byla realtimová strategická 

počítačová hra StarCraft. Hra byla vytvořena v USA, ale svou největší fanouškovskou 

základnu měla v Jižní Koreji. Hra se odehrává ve vesmíru, kde mezi sebou bojují tři 

frakce o nadvládu. Každá frakce má své silné i slabé stránky, což znamená příležitost 

pro vytvoření různých strategií. Hru hrají dva hráči, kteří si zvolili jednu ze tří frakcí a 

vyhraje ten, kdo zničí nepřátelskou základnu. Oblíbenost této hry lze dokázat narůstem 

PC bangs, jejichž počet v roce 1998 za jeden rok vzrostl z 3 000 na 15 150 a v roce 

2001 bylo v Jižní Koreji více jak 22 500 PC bangs. Velkou zásluhu na tomto růstu má 

právě hra StarCraft. Hra odstartovala takové nadšení, že ovlivnila celou korejskou 

společnost. Obyvatelstvo zařadilo sledování esports, respektive sledování StarCraft, 

mezi sledování ostatních tradičních sportů. To dalo vzniknout televizním stanicím, které 

vysílaly tyto esports zápasy. (Hjorth, 2012) 

Za pár let se esports prostředí rozrostlo až do té míry, kdy se mohlo srovnávat 

s tradičními sporty. Protože v Jižní Koreji se esports považovaly za tradiční sport, 

zřídilo ministerstvo kultury, sportu a turismu řídící orgán KeSPA (Korean Esports 

Asociation). (Snavely, 2014) 

Jižní Korea je jedna z nejdůležitějších zemí, která posunula esports dopředu. Borowy a 

Dal Yong popisují historii vývoje elektronického sportu ve třech etapách: první etapa 

představuje zrod herní kultury, jak ji známe dnes. Druhá etapa vede k rostoucímu zájmu 

o uplatnitelnosti marketingu v esports událostech, tj. snaha o zesílení propagaci esports 

a samotného hraní. Třetí etapa představuje jakési spojení sportu, marketingu a 

konkurenčního hraní, které nazvali kybernetickým atleticismem. (ijoc.org, 2013) 

3.2.3  Esports v USA 

Cyberathlete Professional League 

„Někteří lidé se rozhodnou věřit v nemožné a jiní se rozhodnou udělat 

nepravděpodobné. Před pěti lety, jak jsem již řekl, jsem hovořil se Stevem o koncepci 

přeměny počítačových her na profesionální sport ... A dnes, ti, kteří odmítají vidět 

realitu, jsou tvrdohlaví.“ (sk-gaming.com, 2016) 
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V dnešní době si mnoho lidí už ani nevzpomene na předchůdce hlavního organizátora 

turnajů v severní Americe Major League Playing. Jedná se o Cyberathlete Professional 

League (dále už jen CPL). Když se esports nadšení přeneslo na půdu Severní Ameriky, 

převládala zde jiná herní platforma než v Jižní Koreji. V USA byla většina her hrána na 

konzolích, a ne na stolních počítačích. Také se zde hrál jiný žánr her, kterým byl First 

Person Shooter (zkráceně FPS). To znamenalo, že se hráli i jiné hry jako např. Halo, 

Counter Strike nebo Quake. Jak oblíbenost her rostla, rostl i počet organizovaných 

turnajů. Nejednalo se o velké turnaje, jaké známe dnes. Byly to lokální turnaje čítající 

maximálně 100 lidí. CPL byla založena v roce 1997 mužem jménem Angel Munoz. 

Byla to v té době největší profesionální organizace pořádající turnaje ve videohrách. 

Obecně je tato organizace považována za průkopníka elektronických sportů a jejich 

turnajů na americké půdě. Po dobu trvání, uskutečnila CPL přes šedesát turnajů a ceny 

těch turnajů překročily 3 miliony dolarů. Těchto esports akcí se účastnili hráči z celého 

světa. Většina turnajů byla umístěna v hotelu Hyatt Regency v Dallasu v Texasu, avšak 

další se konaly například v Německu, Norsku, Singapuru, Nizozemí, Švédsku, 

Španělsku, Francii a Jižní Koreji. V době, kdy CPL fungovala, byla nekompromisně 

nejslavnější série turnajů esports a každý hráč snil o tom, že se jednoho dne bude moci 

zúčastnit jednoho z jejich turnajů. Nelze popřít, že CPL položilo základy a nastavilo 

standarty pro dnešní formu profesionálního esports prostředí. Znamenalo to konec 

turnajů, konajících se v garáží nebo v pochybných halách. V té době neexistovala žádná 

jiná organizace, která mohla nabídnout takovou kvalitu, kterou nabízela CPL. A to jak 

z hlediska prostředí, tak i prestiže. Postupem času začalo CPL růst a v roce 2005 

oznámil Angel Munoz World Tour, která obsahuje více drobných turnajů konajících se 

v různých částí světa jako je Evropa, Asie a Severní i Jižní Amerika. V té době to bylo 

něco nepředstavitelného, protože nikdo předtím nic tak velkého neuskutečnil. 

Samozřejmě, že v dnešní době se CPL nemůže porovnávat se stávajícími esports 

velikány jako je LCS nebo The International, ale v té době to bylo to nejlepší na esports 

scéně. Důvodem úpadku CPL byla tehdejší nesamostatnost organizace. Ta se musela 

spolehnout na své sponzory Razer a Intel, ale jelikož v té době investování do esports 

skoro neexistovalo, mělo CPL finanční potíže. Média se ještě o esports nezajímala, 

takže zde vázla i podpora ze strany veřejnosti. To vedlo k zániku této organizace v roce 

2008. (sk-gaming.com, 2016) 
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Major League Gaming 

Potenciálu v esports si všimli i Sundance Giovani a Mike Sepso, a proto spolu v roce 

2002 založili Major League Gaming (dále už jen MLG). Inspiraci čerpali z tehdejšího 

velikána CPL, až na ten rozdíl, že se nezaměřovali na turnaje týkající se stolních 

počítačů, ale na konzole, které v té době byly stále v USA velmi populární. Oblíbené 

hry v té době byly Halo a Smash Bros. Začínající pozice ve stínu lídra CPL se však 

v následujících letech, změnila v největšího organizátora esports eventů současnosti. 

(Snavely, 2014) 

Gamebatlles jako součást MLG 

V roce 2006 uzavřela MLG smlouvu s organizátorem turnajů Gamebatlles.com. Právě 

díky tomuto partnerovi mohla MLG nastavit či rozšířit některá měřítka svých soutěží, ať 

už se jednalo o nárůst počtu hráčů nebo nastavení standardů mezi hráči. Díky těmto 

faktorům se MLG dostala přes kritická období svého růstu. Díky soukromé dohodě 

získala MLG přes 400 000 uživatelů, kteří představovali potenciální účastníky esports 

událostí. Gamebattles nabízí uživatelům online žebříčky, díky kterým lze hodnotit 

uživatele body, čímž dochází k zajištění konkurenčního prostředí u více než 40 herních 

titulů. Každý se může zaregistrovat z pohodlí svého domova pomocí internetu. Jakmile 

uživatel dosáhl hodnotného skóre, mohl si jej zapsat na žebříček, který byl na webových 

stránkách Gamebatlles.com. Zde získává Gamebattles funkci náborového nástroje. 

Nejlepší hráči zapsaní v hodnotících žebříčcích na webových stránkách Gamebattles 

dostali možnost zúčastnit se hlavních MLG turnajů (podobné jako v tenise). Právě 

spojením hlavního organizátora esports turnajů MLG a hlavního poskytovatele online 

žebříčků Gamebattles vznikla cesta k profesionálním esports. Lze si tento vztah mezi 

MLG a Gamebattles představit jako vztah mezi prvoligovým týmem a týmem z druhé 

ligy. Tým z druhé ligy (Gamebattles) představuje farmu hráčů, kteří se chtějí dostat do 

první ligy (MLG). (Snavely 2014) 

T. L. Taylor, autor knihy Raising the Stakes: E-Sports a Professionalization of 

Computer Gaming hovořil o tomto systému v rozhovoru s New York Times v roce 2013: 

„Jedna věc, kterou MLG udělala docela dobře je, že podporuje vrstvu amatérských 

hráčů, je to skoro stejný jako farmy pro hráče ... Je to další způsob, jak naznačit spojení 

esports s atleticismem. Snažili se úmyslně spojit s konvencemi sportu.“ (nytimes.com, 

2013) 
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Podle Taylora tedy byly použity efektivní praktiky z oblasti tradičního sportu, které 

použila MLG, za účelem zvýšení své uživatelské základny a udržení soutěživosti mezi 

hráči, protože společnost organizující esports turnaje by bez fanouškovské základny 

nemohla fungovat. To platí i pro soutěživost hráčů v herních titulech. Představa sebe na 

vrcholu jakéhokoliv žebříčku a následný postup na hlavní event MLG dokázala 

motivovat mnoho hráčů. Proto v současnosti stojí na první pozici MLG a ne CPL, která 

neměla Gamesbattles.com. (nytimes.com, 2013) 

Smlouva mezi MLG, ESPN a X Games 

V roce 2014 se MLG, světový lídr v oblasti esports, ESPN a X Games spojují v MLG X 

Games Invitational na zahajovacím X Games Austin, který se konal od 6. do 8. června 

2014 v Austinu v Texasu. Poprvé v historii byli MLG „profesionální“ hráči oceněni 

medailemi X Games a soutěž MLG Pro Circuit byla představena vedle Skateboardingu, 

BMX, Moto X a Rally. (espnpressroom.com, 2014) 

MLG pozvalo pět nejlepších týmů hry Call of Duty: Ghosts, které se umístily na 

žebříčku MLG Pro Points nejvýše a první tři finalisty z nedávného Call of Duty 

Championship. Týmy mezi sebou soutěžily tři dny. Fanoušci měli možnost soutěž 

sledovat osobně od pátku 6. června nebo se naladit na vysílání MLG.tv. Díky 

sledovanosti, která se vyšplhala přes dva milióny, se spolupráce mezi MLG a X Games 

rozhodně vyplatila. Esports se přenesly více do všeobecného podvědomí společnosti, 

zatímco X Games se dostaly na vrchol popularity. Celé MLG X Games Invitational 

vysílala jedna z nejznámějších sportovních televizních stanic na světě ESPN.  

(espnpressroom.com, 2014) 

3.3  Současná esports scéna 

Už je to pár let, co se esports a hraní videoher staly součástí společnosti a své kořeny 

zapustily již velmi hluboko. Před pár lety jsme mohli esports vnímat jako podmnožinu 

sportovní kultury, nyní je potřeba je zařadit do vlastního sektoru. Vzestupu tohoto 

sektoru pomáhali i celebrity, jako jsou Michael Jordan, Drake, DJ Marshmello a Will 

Smith. Růstu pomohlo i rostoucí pokrytí sportovního kanálu ESPN, nebo i sociální 

platformy jako Twitch a YouTube. (businessinsider.com, 2019) 
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Růst trhu a sledovanosti esports 

Jakmile se tento sektor začal rozrůstat a získávat na popularitě, začali mu věnovat 

pozornost globální investoři, známé značky, média a spotřebitelé. Newzoo odhaduje 

celkovou sledovanost esports v roce 2020 na 495 miliónů diváků. Na grafu je vidět míra 

růstu mezi lety 2018-2023, která činí 10,4 %. V roce 2023 se odhaduje sledovanost na 

646 miliónů diváků, což znamená, že se publikum za šest let zdvojnásobilo, protože 

sledovanost v roce 2017 byla 335 miliónů. (influencermarketinghub.com, 2020) 

 

Obrázek 2: Přehled sledovanosti esports 

Zdroj: (newzoo.com, 2020) 

Postupem času začaly investice a zisky v oblasti esports dosahovat stratosférických 

výšin. Za takový posun vpřed mohla oblast esports poděkovat dvěma internetovým 

platformám. Byly to platformy Twitch a YouTube Gaming, které slouží pro 

streamování (živý přenos) hraní her. Ty poskytují fanouškům přímé spojení s hráči a 

jejich oblíbenými týmy. Rick Yang, partner společnosti NEA (firma investující do 

esports) uvedl v rozhovoru pro Business Insider Intelligence: „Ve skutečnosti si myslím, 

že esports jsou mainstreamingem hraní her nebo popkulturní instancí hraní a oproti 

tomu tu stojí hráči, stávající se profesionály soutěžící na nejvyšší úrovni.“ 

(businessinsider.com, 2019) Je nezbytné myslet na příležitosti, které nám esports mohou 

přinést. Ať už v oblasti samotných her, médií nebo investování.  
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(businessinsider.com, 2019) 

Investice do esports průmyslu a tržby 

V rozvijící se scéně začalo odvětví zaznamenávat obrovský nárůst investic ze strany 

rizikových investorů a v poslední době i ze strany soukromých kapitálových 

společností. To nám potvrzuje množství investic dosahující až 4,5 miliardy USD v roce 

2018 oproti pouhým 490 milionům USD v předchozím roce, což je ohromující 

meziroční růst 837 %. Je důležité podotknout, že 1,9 miliardy bylo investováno 

společností Tencent Holdings (čínská nadnárodní akciová holdingová společnost 

působící v oblasti internetu), proto jsou investice v roce 2018 tak vysoké. Jedná se však 

o ojedinělý skok, jelikož investice do esports průmyslu v roce 2019 činily 1.95 miliardy 

USD. Tyto investice jsou distribuovány napříč celým esports ekosystémem, od esports 

organizací přes turnajové organizátory, digitální vysílací společnosti k hráčům. To vše 

umožňuje sektoru esports aby dále fungoval a rostl. (esportsobserver.com, 2020) 

Odvětví esports zaznamenalo v průběhu let obrovský růst, a to jak z pohledu diváků, tak 

z hlediska příjmů. Rostoucí sledovanost přispěla hlavně k nárůstu tržeb, a to nejen 

proto, že tito diváci generují příjmy. Značky, které vidí potenciál oslovení velkého a 

angažovaného publika, investují do esports přímo i nepřímo. To přispělo hlavně k 

rychlému růstu výnosů v tomto odvětví. V roce 2020 přesáhly tržby hranici jedné 

miliardy USD. Očekává se, že složená roční míra růstu mezi lety 2018-2023 bude 15,5 

%. To znamená, že odhad pro rok 2023 je 1,598 miliardy USD.  

(businessinsider.com, 2019) 
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Obrázek 3: Přehled tržeb v esports 

Zdroj: (newzoo.com, 2020) 

Výsledkem je, že esports vyzrály od svých kořenů v arkádových hrách až po složitý 

digitální ekosystém, jakým jsou dnes. Nyní bych chtěl poukázat na některé klíčové 

prvky, které umožnily esports takový růst a budou dále tento růst podporovat. 

Klíčové prvky: 

1. Peníze plynou do esports prostřednictvím vysílacích práv, prodeje vstupenek na 

živé akce, prodeje zboží, nákupů předmětů ve hře (mikrotransakce), ale většina 

příjmů (56 %) pochází ze sponzorství, podle čísel Newzoo. Do celkových tržeb 

nejsou započítány tržby z reklamních platforem. (businessinsider.com, 2019) 
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Obrázek 4: Toky příjmů do esports 

Zdroj: (newzoo.com, 2020) 

2. Tento rostoucí příjem pochází z celého světa: Asie-Pacifik (APAC), Severní 

Amerika a Evropa jsou mezi třemi nejlepšími trhy esports z hlediska publika a 

příjmů. V roce 2019 představoval APAC více než polovinu (57 %) globální 

sledovanosti esports. Mezitím byla v Severní Americe v roce 2019 dosažena 

hranice 400 milionů dolarů tržeb z esports, zatímco Evropa dosáhla hranice 245 

milionů dolarů. Zbytek světa představuje pouze asi 15 % celkových příjmů z 

esports, ale obsahuje několik regionů, které je třeba sledovat. Jedním z nejrychleji 

rostoucích esports regionů je Latinská Amerika, která se svou fanouškovskou 

základnou patří na třetí místo. Více esports fanoušků je v Severní Americe a 

v Číně. V roce 2023 by tržby z esports v Latinské Americe měly dosáhnout 42 

milionů dolarů. (businessinsider.com, 2019) 

3. Budoucnost esports bude pravděpodobně poháněna i mobily, které sníží bariéry 

vstupu na scénu esports a zvýší tím počet hráčů a fanoušků. Segment mobilních her 

letos tvořil 45 % celkového globálního trhu s hrami. Samy mobilní hry si začínají 

vytvářet své vlastní esports prostředí. Příkladem je Čína, která už pár mobilních 

esports turnajů uspořádala. (businessinsider.com, 2019) 
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3.4  Herní žánry 

Herních žánrů se na herním průmyslu vyskytuje více, pro analýzu byly vybrány ty, které 

hrají hlavní roli v esports turnajů a jsou v současnosti nejpopulárnější. 

First person shooter (FPS) 

Jedná se o takový žánr her, kde hráč vidí obraz z pohledu vlastní osoby. Hlavním 

zástupcem jsou FPS (first person shooter), tedy hry zaměřené na simulaci boje se 

střelnými zbraněmi. Zakladatelem tohoto žánru byl Wolfenstein 3D od id Software, 

který byl na scénu uveden v roce 1992. Následovateli jsou série Doom a Quake, které se 

zaměřily i na multiplayerovou část (hráči mají možnost hrát proti sobě). Revoluční 

prvky přivedla do žánru hra Half Life od vývojářů Valve, kteří tuto hru uvedli na trh 

v roce 1998. Novinky, které hra přinesla, byly taktické prvky a řada hlavolamů, které 

museli hráči zdolat. V současné esports scéně působí jako zástupci FPS Counter-Strike 

Global Offensive, Call of Duty a Overwatch. (databaze-her.cz, 2008) 

Third-person shooters (TPS) 

Hráči vidí obraz z pohledu třetí osoby, to znamená, že kamera je za postavou hráče. 

Takový způsob zobrazení upřednostňují takové hry, které vyžadují přehled o bojišti. To 

zajišťuje dobrou orientaci v prostoru, která se hodí při hraní her, kde jsou požadovány 

činnosti jako překonávání překážek nebo vyhýbání se projektilům. Ve většině případů 

se také vývojáři TPS zaměřují více na děj hry než u FPS. To však nemusí být pravidlo. 

K nejpopulárnějším TPS v současnosti patří Fortnite, PlayerUnknown’s Battlegrounds 

nebo Mafia: The City of Lost Heaven. (databaze-her.cz, 2008) 

Realtime strategie (RTS) 

Jedná se o jeden z nejpopulárnějších žánrů, za jehož průkopníka tohoto žánru se 

považuje Dune II: Battle for Arrakis. Oproti tahovým strategiím, kde má každá strana 

svůj tah, který trvá, dokud ho ona strana neukončí, čímž začne tah protihráče, se RTS 

liší tím, že tah obou hráčů nastává současně. Vzniká tak vzájemná interakce, kde ubývá 

prostoru pro taktizování a hry jsou znatelně svižnější. Nejslavnější RTS jsou série 

Warcraft, Age of Empire, Command & Conquer a Starcraft. Jak už bylo zmíněno, 

Starcraft je jedním z odrazových můstků pro RTS v esports. Tento titul totiž zažehl 

jiskru esports kultury v Jižní Koreji. V současnosti však tento žánr kolísá, což z důvodu 

dlouhodobé absence inovací. I když přechod z 2D do 3D mohl přinést pocit změny, ne 
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všem titulům tato změna prospěla. To se může říct i o přidání RPG prvků do tohoto 

žánru. V současné esports scéně působí jako zástupci RTS: StarCraft II a Warcraft III. 

(databaze-her.cz, 2008) 

Multiplayer Online Battle Arena (MOBA) 

Multiplayer Online Battle Arena (MOBA) je rychle se rozvíjející subžánr Real-Time 

Strategy (RTS) a hlavní tituly tohoto subžánru patří k hnacím motorům esports scény. 

Někteří tvrdí, že tento žánr už má vlastní skupinu a že pod RTS už dávno nepatří. 

Koncept vznikl v polovině roku 2000 a od té doby se rozšířil po celé zeměkouli. Hry 

Multiplayer Online Battle Arena (MOBA) patří k těm nejhranějším a nejpopulárnějším 

hrám na esports scéně. Pravdou je, že titulů není mnoho, to však vůbec nevadí, protože 

se mohou chlubit obrovskou základnou fanoušků a velký zájem o tyto žánry projevují i 

sponzoři. Většina her tohoto žánru jsou free-to-play, to znamená, že si je může kdokoliv 

stáhnout zadarmo. Co můžou MOBA ještě nabídnout je vysoký strop dovedností. To 

znamená, že než se člověk stane opravdu dobrým v této hře, musí nad ní strávit stovky a 

někdy i tisíce hodin, na rozdíl od FPS, kde stačí mít jen dobrou mušku. Jedním z 

důvodů popularity MOBA v esports scéně je také stavění týmů proti sobě. To je pro 

diváky atraktivnější. V současné esports scéně působí jako zástupci MOBA: League of 

Legends, Dota 2 a Heroes of the Storm. (gammalaw.com, 2018)  

Massively Multiplayer online role-playing game (MMORPG) 

Tento zdlouhavě vypadající název žánru se může přeložit jako online hry s prvky RPG 

(ovládání a zdokonalování svého avatara) s více hráči. Jedná se o žánr, ve kterém si 

vytvoříte avatara (vaše hrací postava). Pohybujete se ve světě, kde máte poměrně 

velkou volnost pohybu a zdokonalujete dovednosti své postavy, plníte úkoly nebo 

interagujete s jinými hráči. Toto je nejvýznačnější charakteristika MMORPG oproti 

ostatním žánrům. Na jednom serveru může být přihlášeno až tisíce hráčů (online). To 

představuje obrovskou hráčskou základnu, která se v některých extrémech může 

podobat i kultům. Struktura tohoto žánru mu však zabraňuje v zařazení do esports 

scény. V současnosti jsou nejhranějšími MMORPG: World of Warcraft, Guild Wars 2, 

The Elder Scrolls Online nebo Black Desert Online. (plarium.com, 2019)  
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Digital collectible card games (DCCG) 

Digitální sběratelské karetní hry, také známé jako DCCG, se od roku 1993 staly 

rozšiřujícím se fenoménem díky karetní hře Magic: The Gathering by Wizards of the 

Coas. V DCCG soupeří dva hráči proti sobě. Každý hráč má své kolo, kde po provedení 

vlastních tahů začíná kolo protihráče. Hráči musí nejdříve své karty nasbírat, ty pak 

složit v hrací balíček a uzpůsobit tak svou strategii hry. Karty lze získat z obchodů nebo 

výměnou mezi ostatními hráči. Jak postupem času vycházejí nové karty, nabízí se 

prostor pro nové strategie, a to oživuje žánr těchto her. Postupem času se z těchto 

karetních her staly digitální karetní hry. Kladných aspektů této přeměny je několik. 

Hráč si mohl herní karty koupit za peníze ve hře, které získal hraním dané hry. Nemusel 

za ně utrácet své skutečné peníze. Avšak pro urychlení zisku herních balíčků tu existuje 

možnost mikro-transakcí. To představuje kupování bonusových nebo normálních 

herních předmětů, za které zaplatíme reálnými penězi. Ne každý vývojář tyto transakce 

do svých her zapojuje, protože ne vždycky mohou přinést slibované ovoce. Záleží na 

politice vývojářů. Další výhodou je, možnost si zahrát kdykoliv se hráči zachce. 

Nemusíte hledat někoho v okolí, kdo by zrovna měl náladu na jednu hru. A ani 

nemusíte opouštět svůj dům. Můžete si zahrát online, kde čekají protihráčů na to, až je 

někdo vyzve. DCCG žánr se uplatnil i na esports scéně, kde se jeho vlajkovou lodí stala 

hra Hearthstone od vývojářů Blizzard. (medium.com, 2020) 

3.4.1  Esports hry 

Po představení jednotlivých herních žánrů bych se nyní rád věnoval několika hrám, 

které na esports scéně působí a jsou v současnosti nejpopulárnější. 

League of Legends 

League of Legends (LoL) je od roku 2012 nejhranější hrou na světě. LoL je 

kategorizována jako MOBA (multiplayer online battle arena). Hlavní ligou této hry je 

LCS, kde mezi sebou soupeří ty nejlepší týmy. Ligu spravují samotní vývojáři Riot´s 

Games. Hra se každý měsíc aktualizuje a vývojáři se snaží ladit nedokonalosti nebo 

přidávat nové prvky v podobě nových hrdinů, za které hráč může hrát, nebo 

vzhledových úprav vašich hrdinů. Díky častým aktualizacím a přidávaným prvkům 

musí hráči neustále udržovat přehled o hře a vyvíjet nové strategie, které v současném 

prostředí budou fungovat. Hru hrají dva týmy proti sobě, kde každý tým má pět členů. 
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Každý člen má v týmu svou roli, kterou musí plnit. Na esports scéně se této hře již 

několik let v řadě velmi daří. (Zelauskas, 2018)  

Dota 2 

Dota 2 je jedním z největších titulů ve všech esports. Hru vydalo studio Valve v roce 

2013 a lze ji přirovnat k předchozímu titulu LoL. Obě dvě hry jsou MOBA hry, obě dvě 

hry mají obrovský úspěch na esports scéně a mají jedny z největších hráčských 

základen. Obecně vzato jsou tyto hry velmi podobné. Hrají se stejným způsobem: dva 

týmy o pěti hráčích stojí proti sobě. Vyhrává tým, který dokáže zničit nepřátelskou 

základnu. Také je potřeba zmínit cash-flow, který se v jejich esports scéně točí. Jako 

příklad množství finančních prostředků lze uvést The International (TI), který se koná 

každý rok. Jedná se o turnaj pořádaný vývojáři Valve, jehož prizemoney pool (výherní 

částka turnaje) činí pro TI 2020 přes 25 miliónů dolarů. Konečná očekávaná částka pro 

rok 2020 je 40 mil. USD (23, Valve), což je více i než výherní částky turnajů tradičních 

sportů. (Phillips, 2018)  

Counter Strike: Global Offensive 

Než začnu mluvit o Counter Strike: Global Offensive (dále už jen CS:GO), chtěl bych 

ještě zmínit předchůdce této hry, kterým byl Counter Strike 1.6. uvedený na trh v roce 

2000 vývojáři Valve. Jednalo se o FPS žánr, který rychle nabyl popularity. To vedlo 

k nástupci této hry a tím se v roce 2012 stalo CS:GO. Princip hry je jednoduchý. Dvě 

strany hrají proti sobě, kde každý tým má pět členů. Jedna strana jsou policajti, ta druhá 

jsou teroristi. Vyhraje ten tým, který zneškodní všechny členy protějšího týmu. Další 

možností vyhrát je položit bombu za tým teroristů, kteří vyhrají v momentu, kdy bomba 

detonuje. Pokud se policistům bombu podaří zneškodnit, vyhrají oni. (Rodina, 2018) 

Fortnite 

Fortnite je nejoblíbenější battle royale hra na světě, vyvinutá společností Epic Games a 

vydaná v roce 2017. Princip vítězství je jednoduchý: poslední stojící hráč nebo jeho tým 

vyhrává. Ve hře začíná 100 lidí a ti se postupně likvidují. Nestačí mít však jen dobrou 

mušku. Dalším prvkem hry je možnost stavět různé struktury, za pomocí materiálů, 

které nasbíráte ve hře. To vytváří ve hře různorodost a přidává jistou dynamiku. 

Fortnite je podobný hrám jako Battlefields PlayerUnkown a Apex Legends.  Z těchto tří 

se však Fortnite proslavil v herním průmyslu nejvíce. Důvodem jsou vývojáři Epic 
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Games. Toto studio bylo do roku 2017 neviditelné, ale s příchodem této hry udělali 

něco, co ostatní studia nedělala. Studio neskutečným tempem přidávalo stále nové a 

nové prvky do hry. Ať už to jsou nové vzhledy avatarů hráčů či nové předměty nebo 

zbraně. Dalším důležitým prvkem byla frekvence přidávání novinek. Když hra vyšla, 

vývojáři přidávali každý den něco nového, což bylo v té době něco naprosto 

nevídaného. Dalším taktickým krokem, který provedli, je zaplacení některých 

YouTubových a streamových (Twitch) „hvězd“, které mají velký vliv na cílovou 

skupinu, na kterou byla hra zaměřená. (digitaltrends.com, 2020) Výsledkem všeho toho 

snažení je fanouškovská základna činící 350 miliónů hráčů. (statista.com, 2020)  

Hearthstone 

Hearthstone byl poprvé vydán 11. března 2014 společností Blizzard Entertainment. Je 

to digitální sběratelská karetní hra (dále už jen DCCG). Každý hráč si ze své sbírky 

karet vytvoří balíček s 30 kartami. Kdyby si hráč chtěl svou sbírku karet rozšířit, musel 

by za ně zaplatit zlatem (to získá z hraní hry) nebo skutečnými penězi. V současnosti se 

jedná o nejpopulárnější DCCG na herním průmyslu. Počet karet v hře přesáhl čísla 1700 

a stále se zvyšuje. Výhodou DCCG oproti nedigitálním sběratelským hrám je, že nemá 

žádné náklady na výrobu a distribuci kartiček. (computerhope.com, 2018) 

 

Seznam her, který jsem vám zde představil, nebyl náhodný. Vybral jsem ty hry, které 

v současnosti působí na esports scéně a patří k nejhranějším a k nejpopulárnějším hrám 

na světě. Tyto hry jsou současným hnacím motorem esports scény. 

3.5  Co dělá hru esports hrou 

Není snadné stát se esports hrou, protože úspěšná hra musí splňovat určitá kritéria. 

Hratelnost, fanouškovskou základnu a sledovatelnost. Pro vysvětlení použiji model 

požárního trojúhelníku. Na modelu je vidět, že je za potřebí všech tří prvků, aby se hra 

mohla stát esports hrou. Pokud by jeden ze tří prvků chyběl, hra by postupem času 

ztrácela „žár“ a po chvíli by zmizela v pozadí herního průmyslu, jako mnoho her před 

ní. 
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Obrázek 5: Model požárního trojúhelníku 

Zdroj: vlastní zpracování modelu požárního trojúhelníku 

Hratelnost 

Jedním z nejdůležitějších prvků hratelnosti je zábavnost. Zábavnost hry je jeden 

z hlavních pilířů, díky kterým se ze hry stane esports hra. Zábava sama o sobě je ale 

málo. Aby měla hra v esports úspěch, musí umět v hráči vyvolat takový herní zážitek, 

který nutí hráče vracet se znovu a znovu, čehož lze dosáhnout mnoha způsoby. 

V současnosti tím nejpoužívanějším, ale i nejjednodušším způsobem, jak vyvolat 

v hráči dlouhotrvající zápal, je komplexnost. Vynikajícím příkladem jsou hry League of 

Legends a DOTA 2. Ty nabízejí vždy něco nového k osvojení si nebo nějaké novinky, 

které mění pravidla hry, a tak i její průběh. Kvůli tomu přibývají další a další hrací 

hodiny, jelikož se zde objevují stále nové strategie, jak hru hrát. (redbull.com, 2019) 

Sledovatelnost 

Sledovatelnost je zásadní součástí úspěchu v oblasti esports. Stejně to platí v případě 

sportu, až na to, že v esports je tento prvek ještě důležitější. Streamovací kanály jako je 

YouTube nebo Twitch nám možnost sledovat esports zápasy v dnešní době hodně 

usnadnily. Ale nic nezačíná a nekončí jen tím, že se zapne stream. Je velmi důležité 

použít ty správné komponenty, aby se událost stala příjemnou a sledovatelnou. Bojové 

hry patří k nejsledovanějším esports žánrům. Vše, co je potřeba je na obrazovce, která je 

před vámi. Dva bojovníci bojují mezi sebou a vítězem je ten, kdo zůstává stát. Herní 
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žánr není komplikovaný a dobře se sleduje. Ať už sledujete toho nejlepšího hráče na 

světě bojujícího o nejvyšší cenu na EVO nebo jen stojíte na špičkách na nohou za 

dvěma hráči v arkádě, bojové hry jsou perfektním příkladem, jak důležitou roli hraje 

sledovatelnost. Jak jsem již zmínil na začátku, sledovatelnost je větší oříšek v esports, 

než v tradičním sportu jako je fotbal. Na hřišti je pokaždé 22 hráčů, ale pozornost 

diváka je soustředěna skoro vždy jen na míč. Můžou nastat chvíle, kdy polovina hráčů 

ve hře není ani na obrazovce, což však nezmění celkovou sledovanost toho zápasu. 

Dalším problémem je, že pokud divák neuvidí značnou část vývoje zápasu, 

sledovatelnost bude klesat. Výborným příkladem zde je série Battlefield. Hra sklízí 

každým vydání obrovské úspěchy, hraje ji spousta hráčů a jedná se o FPS, která by se 

mohla hrát i soutěžně. Problém představuje struktura hry, kde proti sobě stojí týmy o 

počtu 32 hráčů na každé straně. To je prostě příliš mnoho na zachycení každého 

momentu hry, a je tedy nemožné zobrazit všechny relevantní informace najednou. 

(redbull.com, 2019) 

Podpora 

Tímto se myslí podpora ze strany vydavatelů a hráčů. Je důležité si ujasnit, že vývojáři 

ze hry nemůžou udělat esports hru sami od sebe. O tomto rozhodují hráči a vývojáři 

dohromady. Podpora vydavatelů (vývojářů) a hráčů těchto her je však stále stejně 

relevantní jak již zmíněné ostatní faktory (hratelnost, sledovatelnost) a se správným 

množstvím podpory lze esports hru vytvořit, ale i zničit. Správné množství podpory je 

proto rozhodující pro úspěch všech esports. Jako příklad poslouží hra Tribes Ascend. 

Vydavatel hry je Hi-Rez Studios, které v té době mělo značný potenciál. Hra se mohla 

vyrovnat titulům jako je Counter-Strike, Call of Duty nebo Overwatch. Hra měla skvělé 

recenze a popularita jí taky nescházela. Jenže Hi-Rez udělalo obrovskou chybu, která 

byla příčinou kolapsu tohoto studia. Zavedla transakce umožňující si kupovat za 

skutečné peníze věci ve hře, které nebyly vyvážené a balanc ve hře se ztratil. To vedlo 

k poklesu hratelnosti a pak k zániku. (redbull.com, 2019) 

Otevřený a uzavřený ekosystém v esports 

Další druh podpory, kterou vydavatelé dávají svým hrám, se objevuje ve dvou formách. 

Jedná se o otevřený a uzavřený ekosystém. Jedná-li se o uzavřený ekosystém, mají 

vydavatelé veškerou kontrolu a umožní jim ovládat každou úroveň konkurenční scény. 
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V otevřených ekosystémech vydavatelé v podstatě nechávají samotnou kontrolu na 

esports scéně. 

Pro příklad uzavřených ekosystémů použiji Overwatch (Blizzard) a League of Legends 

(Riot's Games). U obou her mají vývojáři úplnou kontrolu nad esports scénou. Na straně 

druhé použiji jako příklad Valve, který zvládl otevřený ekosystém dokonale. (weplay.tv, 

2019) 

Abychom si představili, co to uzavřený ekosystém je, použiji jako příklad FIFU. FIFA 

do jisté míry reguluje pravidla fotbalu, ale nemůže zakázat konání různých fotbalových 

soutěží mimo hlavní ligy. Z perspektivy Riot´s Games (uzavřený ekosystém) se jedná o 

to, že každý, kdo preferuje uzavřený ekosystém, to dělá proto, aby si zajistil, že on bude 

ten, kdo bude každý rok konat ten největší turnaj věnovaný jeho vydané hře. To vše 

pochopitelně kvůli finančním důvodům. (weplay.tv, 2019) 

Riot‘s Games a Blizzard jsou provozovatelé jejich „uzavřených“ lig, jako je North 

American/European League of Legends Championship Series (LCS), která se pak 

ukončuje LoL World Championship (hlavní turnaj, ukončující sezónu) a Overwatch 

League. Aby se mohli hráči dostat do těchto top lig, stojí je to spoustu úsilí. League of 

Legends European/American Championship funguje tímto způsobem: do LCS se lze 

dostat tak, že se hráč kvalifikuje z nižších soutěží nebo si účast zaplatí. To pak 

představuje problém, protože může nastat, že do první ligy se dostane tým, který si to 

zaplatil a tým, který mohl být ve skutečnosti lepší zůstal v druhé lize. Dále je tu 

problém týkající se účasti na LoL World Championship, na který se lze kvalifikovat jen 

tím, že hráč hraje LCS (první ligu). Co se druhé a třetí ligy týče, to přenechává Riot‘s 

Games druhořadým organizátorům jako je ESL (Electronic Sports League), aby se 

mohli soustředit jen na LCS. (weplay.tv, 2019) 

V Dota 2 jde především o „otevřeném“ ekosystému. Její činností je dohlížet na turnaje a 

přidělovat Dota Pro Circuit Points, což jsou body, které posouvají hráče Dota 2 

v žebříčku nahoru. Na Dota 2 esports scéně to vypadá takto: přes rok se konají turnaje 

této esports hry a jednou ročně uspořádá turnaj samo vydavatelství Dota 2, který se 

jmenuje The International. Jedná se o jeden z největší esports turnajů na světě. Volný 

ekosystémový formát v Dota 2 má také své nedostatky. Problém tu představují týmy, co 

jsou v top 5. Protože je vstup do lig skoro bezbariérový, znamená to, že na scénu 

vstupuje spousta týmů. To však znamená snadnou kořist pro ty top týmy, které je pak 
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porazí a získají své Dota Pro Circuit Points, aby se udržely na vrchních pozicích. Tyto 

týmy už na Dota 2 esports scéně panují od začátku, kdy soutěže vůbec začaly a 

nevypadá to, že by se to mělo měnit. To pak představuje pro někoho stále stejný 

stereotyp, kdy pár týmů stále vyhrává a do soutěže pak nevstupuje žádná změna či 

obrat. Dalším problém nastává při financování týmů. Protože se do The International 

(TI) může dostat jakýkoliv tým, který má dost Dota Pro Circuit Points, může vzniknout 

problém, že nemá dostatek finančních prostředků pro jeho účast. Takže může nastat 

situace, kde je tým s velkým potenciálem, ale protože je na scéně nový, a ještě si 

nevybral sponzora, chybí mu finanční prostředky, a tak přichází o příležitost se 

zúčastnit TI. (weplay.tv, 2019) 

Největší problém v otevřeném ekosystému představuje chaos, který v esports scéně 

vládne. Zatímco v LCS a OWL Riot´s Games a Blizzard drží své otěže pevně a řídí 

chod esports scény (říkají týmům, jak tým vést, jak pracovat financemi a jak jednat se 

sponzory), týmy působící v otevřeném ekosystému trpí chaosem. Jako příklad lze uvést 

tým Forward Gaming, který se řadí k osmnácti nejlepších týmů. Jak bylo možné, že 

takový tým zažíval finanční krize? To je jako by ve fotbale hrozil krach týmům jako je 

Inter Milán, AC Řím nebo Manchester United. (weplay.tv, 2019) 

Co je tedy lepší? Totální chaos, nebo přísná pravidla? Pro tuto otázku neexistuje 

odpověď. Každá forma přináší klady i zápory. Je jen na vývojářích, která jim vyhovuje 

víc. 

3.6  Podpora esports soukromým a veřejným sektorem 

3.6.1  Podpora esports soukromým a státním sektorem 

Evropská esports federace (EEF) 

Díky rostoucímu zajmu veřejnosti a neustále se rozšiřující se působnosti esports 

průmyslu, roste zde i vliv profesionalismu. Proto byla v únoru roku 2020 v Bruselu 

oficiálně založena Evropská esports federace (EEF). Mezi zakládajícími členy byla i 

Česká asociace esportu. Předsedou se stal Hans Jagnow (Německo), který prohlásil:  

„Naším cílem je být konstruktivním partnerem pro všechny politické instituce a další 

zúčastněné strany, jako jsou vývojáři a vydavatelé. Těšíme se na tuto spolupráci, díky 

které chceme dosáhnout nejlepších výsledků pro všechny hráče v Evropě i mimo ni.“ 

(esport.cz, 2020) Křeslo místopředsedy připadlo Karlu Cagáňovi (Slovensko).  
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Předseda České asociace esportu Lukáš Pleskot se vyjádřil takto:  

„Je to další signál, že to s esports myslíme vážně. Celé pozadí se profesionalizuje a 

nabírá struktury podobné tradičním sportům. Evropskou integraci považuji obecně za 

důležitou a jsem rád, že Česká republika je u toho jako plnohodnotný člen Evropy.“ 

(esport.cz, 2020) 

EEF se chápe spíše jako moderující partner zúčastněných stran v oblasti esports než 

řídícího orgánu, a zaměřuje se tak na sdružování národních federací, zúčastněných stran 

a vyslanců esports. Organizace chce dosáhnout toho nejlepšího výsledku pro hráče 

v esports ekosystému. Místo toho, aby se stanovily regulace, chce EEF předložit 

vzorový formát, který by vytvářel standardy pro esports prostředí. To znamená pomáhat 

budovat udržitelné formáty, které zajišťují integritu, pracují na ekologické a 

ekonomické udržitelnosti, posilují rozmanitost a působí proti toxicitě v našich 

komunitách (rasismus a vulgarismus). Sdílení znalostí a zdrojů členů federace posílí 

národní vývoj v celé Evropě. V neposlední řadě EEF podporuje evropský zájem o 

globální hnutí v oblasti esports a hledá silná partnerství s regionálními orgány, vývojáři 

a vydavateli her. (esportseurope.org, 2020) 

Mezi zakládající státy EEF patří: Česká republika, Slovensko, Dánsko, Rakousko, 

Turecko, Maďarsko, Ázerbájdžán, Německo, Polsko, Rusko, Finsko, Izrael, Gruzie, 

Bělorusko, Belgie, Švédsko, Portugalsko, Spojené království, Makedonie, Ukrajina, 

Norsko, Itálie a Srbsko. (esport.cz, 2020) 

Mezinárodní federace e-sportů (IeSF) 

Následující text se zabývá tím, jaké činnosti IeSF provádí a co je jejím posláním. 

Globální standardizace 

Vytváření disciplín a předpisů spolu se zúčastněnými stranami ekosystému pro 

spravedlivý, férový a čistý konkurenční prostor pro esports. Patří sem i předpisy řídící 

antidopingové postupy IESF, které byly vyvinuty ve spolupráci se světovou 

antidopingovou agenturou (WADA). Tato pravidla se vztahují na všechny hráče 

soutěžící na turnajích a akcích pod záštitou IESF. (ie-sf.org, 2020) 

Školení a vzdělávání 

Vytváření kvalifikovanějších rozhodčích, manažerů a dalších profesionálů 

prostřednictvím naší Mezinárodní Esports Academy. (ie-sf.org, 2020) 
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Pořádání světového šampionátu 

Pořádají se mistrovství světa v esports, vlajkové soutěže IeSF, kde sportovci esports 

soutěží o reprezentaci svého národního týmu. (ie-sf.org, 2020) 

Členská základna 

Poskytovat členům IeSF neustálou podporu, služby a také pokyny pro zakládání a 

vedení národních asociací esports po celém světě. Posláním IeSF je posunout esports do 

celosvětového měřítka. IeSF chce vytvořit globální prostředí, kde si mohou esports 

sportovci konkurovat na stejné úrovni a se stejnou podporou jako sportovci z tradičních 

sportů. IeSF má 63 členů. (ie-sf.org, 2020) 

Korean Esports Association (KeSPA) 

Je to korejská esports asociace, která vznikla v roce 2000, poté co ji Ministerstvo 

kultury, turismu a sportu povolilo. Hlavním posláním KeSPA je učinit z esports 

oficiální tradiční sport. Dále formuje prostředí pro profesionální hráče, kteří jsou v Jižní 

Koreji bráni jako celebrity. Dále řídí mediální přenos všech esports eventů. Finanční 

podpora, která umožňuje chod asociace, pochází hlavně ze sponzorských darů.  

Další činnosti, které KeSPA provádí: 

1. Kooperace s vývojáři her, aby se mohly uskutečnit oficiální esports turnaje nebo 

ligy. 

2. U vývojářů her, kteří si přejí, aby jejich hra byla oficiální esports hrou, provede 

KeSPA hodnocení hry. Když KeSPA povolí hru jako oficiální esports hru, 

vývojáři mohou zakládat oficiální ligy a turnaje. 

3. KeSPA poskytuje oficiální rozhodčí esports ligám. Ti pak ligu monitorují a 

zapisují výsledky. 

4. KeSPA může udělit vítězi oficiálního turnaje či ligy titul “Pro gamer“ titul, který 

má v Jižní Koreji oficiální význam jako pracovní povolání. 

5. Skrz KeSPA herní vývojáři propagují své nové hry, a tak získávají více uživatelů.  

Z těchto aktivit je zřejmé, že vztah mezi vývojáři her a esports asociací je více 

komplexní, než se může zdát. KeSPA nežádá pouze o povolení vývojářů, aby mohla 

pořádat ligy či turnaje. KeSPA jim na oplátku může poskytnout legitimizaci jejich titulů 

jako esports hru. Jakmile tento titul některá hra dostane, automaticky to poskytne jisté 
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marketingové prostředky. Je to právě KePSA, kdo zformoval profesionální esports 

profil a udal tak jasnou cestu, kterou se mají esports vydat. (Taylor, 2012) 

Česká asociace esportu 

Cílem České asociace esportu je zastupování zájmů českého esports vůči veřejným 

institucím, médiím, sportovním organizacím, mezinárodním asociacím. Mezi důležité 

činnosti patří: osvětová činnost v oblasti esports a jeho propagace, profesionalizace a 

nastavování standardů a organizace a řízení domácích soutěží. (esport.cz, 2020) 

The United States eSports Federation (USeF) 

Federace esports Spojených států (dále jen jako USeF) je oficiálním řídícím orgánem 

pro esports v USA a členem Mezinárodní federace esports. USeF je nezisková 

organizace, která byla založena v roce 2017. Je zodpovědná za propagaci, růst a rozvoj 

kvality a rozmanitosti esports jako součásti struktury kultury. Nejdůležitějším posláním 

této federace je vychovávat, inspirovat a chránit sportovce a kulturu esports. Důležité je 

ještě zmínit program, který USeF založila a který se jmenuje Armour on. Jde o program, 

který chrání esports atlety, zmírňuje negativní dopady hraní, zaměřuje se na mentální 

zdraví, antidoping a problémy týkající se rasové a pohlavní diskriminace.  

USeF také zahrnuje kurz bezpečného sportu (vytvořený a vyžadovaný americkým 

kongresem) pro kontrolu esports prostředí, aby tak ochránil mladé oběti před pohlavním 

zneužíváním na internetu. (esportsfederation.org, 2017)  

3.6.2  Podpora veřejným sektorem 

Asi není potřeba zdůrazňovat důležitost podpory, kterou nám veřejnost poskytuje. Právě 

sama veřejnost, kterou v esports oblasti představují nadšenci tohoto sektoru, vše 

odstartovala. Na začátku se výherní ceny nemohly skoro ani za ceny považovat, a tudíž 

profese profesionálního hráče nemohla existovat. Jedinou výjimkou byla na začátku 

Jižní Korea, kde vývoj esports scény nabral úplně jiný obrat než u ostatních zemí. 

Esports hráči dostávali plat a esports se rychle profesionalizoval. I tak bylo velmi těžké 

podporovat odvětví, které na začátku 21. století bylo považováno jako zábava pro děti. 

Na začátku byla kariéra profesionálního hráče velmi obtížná, ba dokonce i nemožná. 

Aby se hráč na začátku esports mohl uživit, musel se zúčastnit spousty turnajů a 

všechny je vyhrát nebo získat dobrého sponzora. Jiný přivýdělek pro esports hráče v té 

době nebyl. (Li, 2016) 
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To vše se však změnilo s technologickým vývojem a novými možnostmi, které 

s vývojem přišly. Spolu s rostoucí popularitou a postupným zprofesionalizováním 

esports scény došlo ke vzniku streamovací platformy Twitch v roce 2011. Jedná se o 

následovníka Justin.tv (streamovací platforma). Streamovací platforma je webová 

stránka, na které je možné živě vysílat své aktivity, které sledují ostatní lidé. Potenciálu, 

který se právě v streamování (vysílání) her skrýval, si všimli Emmet Shear a Kevin Lin. 

Právě díky této platformě mohou fanoušci (veřejnost) poskytovat finanční podporu 

svým oblíbeným týmům nebo hráčům. Finanční podporu mohou poslat ve formě 

měsíčního předplatného, který jim umožní získat všelijaké bonusy nebo výhody oproti 

lidem, kteří si ho nezaplatili, nebo mohou poslat jakoukoliv finanční částku (většinou za 

účelem poslat zprávu streamerovi). To znamená, že v dnešní době se může stát 

sponzorem kdokoliv. (Li, 2016) 

3.7  Porovnání tradičních sportů a esports 

Sporty jsou tu už od začátku prvních kultur a po staletí se formovaly a tvarovaly. 

Důvodem toho, vznikl nespočet sportů, které vyjadřovaly tamější kulturu. Tyto sporty 

se mohly v mnoha ohledech lišit, jedno však měly společné: diváky a fanoušky. Jak se 

kultura vyvíjela, měnily se i sporty a s nimi i pravidla, sportovci, sportovní vybavení a 

fanoušci. Proto není divu, že vzestup technologie a videoher, s sebou přinesl i nové 

soutěžní prostředí, které nese pojmenování elektronické sporty nebo zkráceně esports. 

(scholarworks.sjsu.edu, 2018) 

I když se jedná o poměrně velmi mladé odvětví sportu, zaznamenává největší růst 

fanouškovské základny a tržby v tomto odvětví překročily v roce 2020 jednu miliardu 

USD. S tím přicházejí i nové výherní částky, kde nejvyšší částka za první místo byla 34 

miliónů USD. (dota2.prizetrac.kr, 2020) Objevily se i první esports stipendia, které 

získají studenti za dobré výsledky v esports scéně. Jedná se o stejný princip jako u 

ostatních sportovních stipendií (fotbal, basketbal, americký fotbal atd.), které pokrývají 

školní poplatky. (scholarworks.sjsu.edu, 2018) 

Stejně jako týmy tradičních sportů mají esports týmy své dresy, trenéry, vybavení, 

skauty a analytiky. A stejně jako ostatní profesionální hráči se musí esports hráči 

účastnit turnajů, dodržovat týdenní harmonogram tréninků a také se starat o vztah 

s fanoušky (PR). S růstem popularity vzniká další společný faktor mezi esports a 

tradičními sporty, čímž je sponzoring. Potenciálu v esports si nemohly nevšimnout 
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firmy jako jsou Red Bull, Mountain Dew, Monster, MadMong nebo Intel. Dokonce i 

některé týmy, jako například Manchester United nebo Sparta, začaly zakládat své 

esports týmy. To vše naznačuje, jak se rozdíl mezi esports a tradičními sporty stále 

zmenšuje a zmenšuje. (scholarworks.sjsu.edu, 2018) 

Cambridgeský slovník definuje sport takto: „Hra, soutěž nebo aktivita vyžadující 

fyzickou námahu a dovednost, která se hraje nebo provádí podle pravidel, pro radost 

nebo jako zaměstnání.“ (dictionary.cambridge.org, 2020) Většina lidí si pod touto 

definicí představí sporty, jako je hokej, basketbal nebo fotbal. Nesmíme však 

zapomenout, že do této skupiny také patří aktivity, které nevyžadují tolik fyzického 

zapojení, jako je lukostřelba, šipky nebo sportovní střelba. Protože je většina 

nejpopulárnějších sportů, zaměřena na větší fyzickou námahu, společnost si 

automaticky myslí, že aby byl sport považován za sport, musí být též fyzicky náročný. 

Podle definice, se musí jednat o pohybovou (fyzickou) aktivitu, není však uvedeno, jak 

moc pohybové činnosti je zapotřebí, aby se považovala daná činnost za sport. Esports 

jsou pohybová aktivita, protože vyžadují pohyb jak rukou, tak prstů. Také se musí 

dodržovat jistá pravidla, podle kterých se musí hráči řídit. Pravidla jsou daná podle 

organizátorů turnajů nebo je určují vývojáři her. Esports také splňují požadavek 

soutěžního prostředí, které musí existovat v každém sportu. (scholarworks.sjsu.edu, 

2018) 

U sportovců, kteří využívají jen určitou část těla, je velmi důležité danou část ovládat na 

profesionální úrovni. Jedná se o koordinaci zraku a rukou. U esports hráčů je důležitý 

ještě další faktor a tím jsou reflexe. Esports atleti musí dodržovat podobné tréninkové 

rozpisy, jako mají profesionálové tradičních sportů. Musí cvičit jak svou svalovou 

paměť, tak i spolupráci se svým týmem. Proto mnoho profesionálních esports týmů 

trénuje, nebo dokonce žije v společném „gaming house“ neboli hráčském domě. Proto 

může den esports profesionála vypadat podobně, ba dokonce i stejně jako některých 

profesionálních atletů tradičních sportů. (scholarworks.sjsu.edu, 2018) 

Další spojitostí, mezi esports a tradičními sporty jsou stejné benefity získané výhrou 

nějakého mistrovství nebo ligy. Když nějaký tým vyhraje Ligu mistrů, obdrží tak trofej, 

reputaci a hráči získají bonusy. Stejně tak to mají i esports hráči, když vyhrají například 

League of Legends Europien Championship. (scholarworks.sjsu.edu, 2018) 
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Hlavním cílem esports týmů je kvalifikovat se na hlavní turnaje, které obnášejí největší 

prestiž a peněžní odměnu. Tyto turnaje jsou velmi podobné turnajům tradičních sporů. 

Pořádají se na stadiónech a diváci na živo sledují své oblíbené týmu a povzbuzují je. Na 

turnajích jsou komentátoři, reportéři a i média. Když se pořádají mezinárodní turnaje, 

přilétají esports hráči ze všech koutů světa. Proto musí mít speciální visa karty p-1, 

které jsou pro osoby uznávané jako mezinárodní sportovní atleti. Německo v roce 2018 

přijalo esports jako oficiální sport. Následovali ho státy jako jsou Čína, Rusko, Itálie, 

Jižní Afrika a Severní Amerika. (scholarworks.sjsu.edu, 2018) 

3.7.1  Esports a Olympiáda 

Velkým tématem v oblasti esports je zapojení do olympijských her. Tento návrh zazněl 

v roce 2017 z úst Tonyho Estangeta, který byl v té době spolupředseda pařížského 

olympijského výboru. V roce 2024 se budou v Paříži konat letní olympijské hry, a právě 

na nich by se mohly esports objevit. Je však už jisté, že se esports objeví v roce 2022 na 

Asijských hrách v Číně. Ty jsou po OH druhou největší více sportovní událostí na světě. 

Vznikly tak dva tábory názorů, jeden pro esports na OH a jeden co je proti. 

(coursehero.com, 2017) 

O tomto tématu se rozpovídal Wim Stocks (vlastník WorldGaming a investor do 

esports) a v rozhovoru pro deník Sport odpověděl na otázku týkající se začlenění esports 

do OH takto: 

„Tohle je možná trochu rázné tvrzení, ale myslím si, že olympiáda potřebuje esport víc, 

než esport potřebuje olympiádu. Jistě, účast na Hrách by jej představila ještě širšímu 

publiku, ale jak vidíte, esportu se daří velmi dobře i bez mainstreamu. Olympiáda je o 

dostupnosti, inkluzi a soutěžení na velké úrovni. V tom smyslu se tam bezpochyby hodí, 

dává to smysl. Na LOH v Riu jsme pomáhali Velké Británii představit exhibiční 

esportový turnaj, v jednom krásném paláci, ve kterém sídlili. Prošlo to britským 

parlamentem, který uznal esports jako centrum excelence. V malém měřítku to ukázalo, 

jaké by to bylo mít esports na olympiádě. A fungovalo to velmi dobře, přineslo to velký 

zájem. Věřím, že v roce 2024 bude esports uveden jako exhibiční sport, stejně, jako 

začínají všechny sporty. A pak bude skutečně olympijskou disciplínou. Nemyslím si, že 

turnaj bude postavení na Counter Striku nebo Call of Duty, to jsou násilné hry, za 

kterými olympijský výbor nebude stát. Ale strategické hry jako League of Legends nebo 
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Dota 2, o které je celosvětový zájem, by mohly být představeny v olympijském formátu, 

stejně jako Rocket League nebo sportovní simulátory.“ (isport.blesk.cz, 2019) 

Michael Phelps při udělování cen na Game Awards 2016 prohlásil: "Absolutně 

nepochybuji o úrovni dovedností, tréninku a oddanosti, kterou je za potřebí, aby se 

někdo stal profesionálním hráčem. Dnes večer jsem tu, abych vzdal hold pěti 

spoluatletům, kteří v roce 2016 prokázali neuvěřitelný výkon." (espn.com, 2016) 

Důvody proč zařadit esports do OH:  

1. Jsou sportem, protože obsahují koordinace ruky a oka, vyžadují výdrž, mentální 

dovednosti a znalosti potřebných strategií.  

2. Příprava esports atletů na soutěž je stejně náročná jako příprava atletů tradičních 

sportů (to uznala i Mezinárodní olympijská komise). 

3. Modernizují olympijské hry. Olympijské hry v minulosti ukázaly, že mohou jít s 

dobou a přijímat nové a vzrušující sporty. BMX, jízda na horských kolech, 

trampolína a Taekwondo patří mezi sporty nedávno přidané na seznam. Díky 

esports budou olympijské hry skutečně moderní.  

4. Jsou populárnější než mnoho tradičních sportů. Esports je obrovské globální 

podnikání se stovkami milionů fanoušků. Zasahuje širší publikum než některé 

sporty již na olympiádě.  

5. Množství kortizolu (hormon, který vzniká při stresu nebo při zátěži), které 

vyprodukuje esports atlet při soutěži, se rovná množství, které vyprodukuje 

profesionální závodník rally. 

6. Reakční doba profesionálních esports atletů se rovná reakční době NHL brankářů. 

(coursehero.com, 2017) 

Důvody proč esports nezařadit do OH: 

1. Nejsou sportem. Nesplňují definici sportu, a proto je nelze zařadit do OH. Esports 

atleti nevydávají takovou fyzickou námahu jako atleti tradičních sportů. 

2. Olympijské sporty by neměly být provozovány počítači. 

3. Mohlo by to odstartovat přijetí dalších pochybných sportů. Jakmile by se přijali 

esports, mohly by o přijetí žádat poker nebo šachy. OH by měly zůstat čistě pro 

tradiční sporty. 
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4. Vlastnění esports titulů vývojáři. Tradiční sporty jako jsou fotbal nebo hokej 

nikomu nepatří. Je zde riziko, že by mohlo herní studio zkrachovat a s ním by 

zmizel i esports titul. 

5. Esports nemají organizaci, která by je celosvětově zastupovala (v tomto případě 

by to měla být IeSF, ale ta ještě není členem GAIF – Global Association of 

International Sport Federation. (Tiel, 2020) 

6. Esports ještě nebyly uznány IOC (International Olympic Committee) jako sport. 

(coursehero.com, 2017) 

Problém zařazení esports na OH je velmi aktuální, a proto se výzkum zaměřuje na 

zjištění postojů k této problematice u různých populačních výběrů.  
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4  METODIKA PRÁCE 

4.1  Zdroje dat 

Zdrojem dat pro bakalářskou práci byla primární data, která se získala elektronickým 

dotazníkem. Jelikož se ve své práci věnuji oblasti, která je relativně ještě nová, 

sekundárních zdrojů mnoho není. 

4.2  Metoda a techniky sběru dat 

Pro bakalářskou práci bylo využito kvantitativní metody sběru dat. Vytvořený 

elektronický dotazník byl rozeslán do skupin na Facebooku, které byly uzavřené, a tudíž 

tam byli pouze členové fakulty tělesné výchovy a sportu. Protože mohl být dotazník 

rozeslán elektronicky, proběhla odezva respondentů a sběr dat relativně rychle. 

Dotazník byl vytvořen přes formulář Google.  

4.3  Vzorek respondentů 

Základním soubor tvoří všichni studenti UK FTVS. Vzorek tvoří 89 studentů, kteří 

dotazník vyplnili. Tento vzorek jsem vybral, protože je zde očekávána alespoň znalost 

pojmu esports. Vzorek byl vybrán na bázi přístupnosti. Z tohoto důvodu není výzkum 

reprezentativní a obecně nevypovídající.  
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Obrázek 6: Operacionalizace dotazníku 

Zdroj: vlastní zpracování operacionalizace 

4.5  Struktura dotazníku 

Na začátku dotazníku se nachází průvodní dopis, který informuje respondenty o účelu 

tohoto dotazníku a zaručuje, že jejich odpovědi budou anonymní. První část dotazníku 

obsahuje otázku, jestli vůbec respondent ví, co to esports jsou. Pokud by odpověděl ne, 

nemělo by smysl pokračovat v dotazníku, a proto by ho dotazník přesměroval rovnou na 

poslední část dotazníku, a to identifikační otázky. 

Druhá část dotazníku se zabývala tím, zda studenti UK FTVS znají nějaké kompetitivní 

hry a jestli nějaké hrají. Díky pilotáži byla přidána otázku týkající se znalosti 

kompetitivních her, protože respondent esports hry hrát nemusí, ale může je hrát. 

Třetí část je zaměřena na sledovanost esports. Zda esports respondenti sledují a pokud 

ano tak jak často. 

Čtvrtá část dotazníku se zabývá tím, zda respondent oplývá znalostmi týkající se esports 

scény. 

V páté části, která byla také hlavní částí dotazníku, byl zjišťován postoj studentů 

k esports. Postoj byl vyjádřen pomocí Likertovy škály, po jejímž vyplnění měli studenti 

vyjádřit svůj názor na tvrzení týkajících se esports. Dále se pomocí hodnoticí škály 

vyjadřující obecný postoj k esports, získával jejich obecný názor na esports. Díky 

aktuálnosti bylo i zjišťováno, jaký mají studenti názor na to, že by se esports mohly 

objevit na OH v roce 2024. 

Poslední částí byla část identifikační. Zde jsem respondenty rozdělil na pohlaví a na 

obor, který studují. 

Výzkumné předpoklady - hypotézy 

Muži budou mít pozitivnější postoj k esports než ženy. Většina respondentů nebude 

považovat esports za plnohodnotný sport. Mužů hrající hry, bude více než žen. 
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4.6  Pilotáž 

Před zveřejněním elektronického dotazníku jsem provedl pilotáž dotazníku. Dotazník 

jsem poslal skupině 8 osob, které dotazník vyplnili a poté poslali zpět s připomínkami a 

otázkami. Podle reakce respondentů z pilotáže jsem provedl korekce dotazníku. 

Příkladem mohu uvést přidání otázky číslo 2, protože jsem si neuvědomil, že 

respondent může znát esports, aniž by je musel hrát. Dále byly upraveny některé 

gramatické chyby a logická posloupnost otázek. 

Po pilotáži jsem dotazník rozeslal do cílových skupin na Facebooku. 

4.7  Sběr dat 

Se sběrem dat jsem začal 1.4. a skončil 5. 5. 2020. Dotazník byl rozposlán do Facebook 

skupin, ve kterých byli studenti UK FTVS. Na dotazník odpovědělo 89 studentů a 

celkem dotazník dostalo 155 studentů. To činí návratnost dotazníku 57,4 %.  

4.8  Zpracování a analýza dat 

Protože Google formulář/dotazník umožňuje stáhnout data z vyplněných dotazníků, 

nebylo obtížné tyto data přeformulovat do Microsoft Excel, kde jsem podle odpovědí z 

dotazníků vytvořil grafy. 
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5. VÝSLEDKY VÝZKUMU 

Otázka číslo 1: Víte, co to jsou esports? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 1: Znalost esports 

Zdroj: Vlastní výzkum 

Na tuto otázku odpovědělo 89 respondentů. Otázka byla záměrně umístěna na začátek 

dotazníku, jelikož v případě zodpovězení ANO by respondent normálně pokračoval ve 

výzkumu a v případě NE by byl respondent přesměrován na konec dotazníku. Celkem 

bylo 75 respondentů, kteří odpověděli ANO, to činí 84,3 %. NE odpovědělo celkem 14 

respondentů, tedy 15,4 %. 
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Otázka číslo 2: Znáte nějaké kompetitivní esports hry?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 2: Znalost kompetitivních esports her 

Zdroj: Vlastní výzkum 

Z předchozích 89 respondentů, na tuto otázku odpovědělo jen 75. Tato otázka se 

zaměřila na znalost kompetitivních her, které se na esports scéně hrají. Celkem 57 

respondentů bylo schopno vyjmenovat aspoň jednu hru. Zbylých 18 respondentů 

neznalo ani jednu. Ze 75 respondentů bylo 19 žen a 56 mužů. Zde je viditelné, že muži 

mají větší zájem o esports než ženy. Musím však podotknout, že tento trend se pomalu 

mění a poměr mužů a žen zajímající se o esports se začíná vyrovnávat. 

Kompetitivní esports hra Zastoupení 

Counter-Strike: Global Offensive 34x 

League of Legends 28x 

FIFA 25x 

DOTA 2 20x 

NHL 9x 

PlayerUnknown's Battlegrounds 8x 

NBA 2K 5x 
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Hearthstone 5x 

Fortnite 5x 

Overwatch 3x 

World of Tanks 3x 

Clash Royale 2x 

Starcraft II 2x 

iRacing 2x 

Rainbow Six: Siege 2x 

F1 2x 

Call of duty 2x 

Valorant 2x 

Tabulka 1: Znalost kompetitivních esports her 

Zdroj: Vlastní výzkum 

Jako nejpočetněji zmíněnou hrou bylo Counter-Strike: Global Offensive, které bylo 

uvedeno 34 respondenty. Dalšími hry byly League of Legends 28, FIFA 25, Dota 2 20, 

NHL 9, PlayerUnknown's Battlegrounds 8, Fortnite 5, Hearthstone 5, NBA 5, 

Overwatch 3, World of tanks 3, Clash Royale 2, Call of duty 2, Valorant 2, Starcraft II 

2, iRacing 2, Rainbow Six: Siege 2.  
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Otázka číslo 3: Hrajete nějaké kompetitivní esports hry?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 3: Hraní kompetitivních esports her 

Zdroj: Vlastní výzkum 

Tato otázka se zaměřuje, zda respondenti kompetitivní esports hry hrají.  Ze 75 

respondentů hraje 20 respondentů kompetitivní esports hry. Zbylých 55 esports hry 

nehraje. Ze zmíněných 20 respondentů, je pouze 1 žena, což potvrzuje výzkumný 

předpoklad, že většina respondentů, kteří hrají esports hry, jsou muži.  

Kompetitivní esports hra Zastoupení 

Counter-Strike: Global Offensive 7x 

League of Legends 6x 

FIFA 5x 

DOTA 2 1x 

Overwatch 1x 

Hearthstone 1x 

PlayerUnknown's Battlegrounds 1x 

NHL 1x 

World of Tanks 1x 
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Clash Royale 1x 

F1 1x 

Starcraft II 1x 

Rainbow Six: Siege 1x 

Rocket League 1x 

Heroes of the Storm 1x 

Tabulka 2: Zastoupení kompetitivních esports her 

Zdroj: Vlastní výzkum 

Mezi nejhranější esports hry patří Counter-Strike: Global Offensive, League of Legends, 

FIFA, Dota2, NHL, PlayerUnknown's Battlegrounds, Hearthstone, Overwatch, World 

of tanks, Clash Royale, Starcraft II, Rainbow Six: Siege, Rocket League a Heroes of the 

Storm. Nastává zde korelace mezi tabulkou 1 a tabulkou 2, neboť u obou případů se na 

prvních příčkách pohybují stejné tituly. 

Otázka číslo 4: Sledujete esports?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 4: Sledování esports  

Zdroj: Vlastní výzkum 
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Dále následovala otázka týkající se sledovanosti esports. Respondentů, kteří sledují 

esports, bylo 14 (19 %) a respondentů, co esports nesledují, je 61 (81 %). Z 14 

respondentů, co sledují esports, byla pouze jedna žena.  

Otázka číslo 5: Jak často sledujete esports? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 5: Sledovanost esports 

Zdroj: Vlastní výzkum 

Ti, co odpověděli v předchozí otázce, že sledují esports, byli přesměrováni na další 

otázku, ve které byly tázáni, jak často esports sledují. Několikrát týdně sledují esports 4 

respondenti. Jednou týdně 2 respondenti. Jednou měsíčně sledují esports 2 respondenti a 

jen největší turnaje sledují 4 respondenti. 
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Otázka číslo 6: Znáte nějaké profesionální esports hráče nebo esports týmy?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 6: Znalost profesionálních esports hráčů a týmů 

Zdroj: Vlastní výzkum 

Tato otázka nám slouží k zjištění, jak moc známá je profesionální esports scéna a zda si 

studenti vzpomenou na domácí esports scénu nebo na tu zahraniční. Celkem bylo 33 (44 

%) respondentů, kteří dokázali vyjmenovat aspoň jednoho profesionálního esports hráče 

nebo tým.  Respondentů, kteří nedokázali jmenovat ani jeden tým, či profesionálního 

hráče bylo 42 (56 %). Stále zde pokračuje trend, že muži se o esports zajímají více, 

protože z 33 respondentů bylo 26 mužů a žen 7.  

Esports tým, hráč Zastoupení 

eSuba 12x 

FNATIC 10x 

NIP 5x 

NAVI 4x 

Sampi 4x 

Emerickson 4x 

AC Sparta Praha 4x 

Guardian 3x 
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Mousesports 3x 

SK Telecom 3x 

Cloud 9 3x 

Freeze 2x 

Astralis 2x 

Faze 2x 

Standa Cifka 2x 

Extatus 1x 

Frozen 1x 

Faker 1x 

Entrophia 1x 

Kumbik 1x 

Denyk  1x 

Carzzy 1x 

Simple 1x 

Bence Bánki 1x 

Liquid 1x 

MIBR 1x 

Tabulka 3: Znalost profesionálních esports hráčů a týmů 

Zdroj: Vlastní výzkum 

Nejčastěji zmíněným týmem byl český tým eSuba který byl zmíněn 12x. Dále to byly 

už jen zahraniční týmy FNATIC, NIP, NAVI, české týmy Sampi, AC Sparta Praha a 

pak zas jen zahraniční týmy Guardian, Mousesports, SKTELECOM, Cloud 9, Astralis, 

Faze, Extatus, Entrophia a Liquid. Jako nejčastěji zmíněný hráč byl Emerickson, dále 

Freeze, Standa Cifka, Frozen, Faker, Kumbik, Denyk, Carzzy, Simple, Bence Bánki a 

MIBR. 
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Otázka číslo 7: Znáte některé esports ligy?  

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 7: Znalost esports lig 

Zdroj: Vlastní výzkum 

Sedmá otázka byla taktéž znalostní a zaměřila se na znalost esports lig. Na tuto otázku 

bylo schopno odpovědět celkem 17 (23 %) respondentů, zatímco 58 (77 %) respondentů 

neznalo ani jednu ligu. Z 17 respondentů, co dokázali vyjmenovat aspoň jednu ligu, 

bylo 14 mužů a 3 ženy. 

Esports ligy Zastoupení 

LCS  7x 

Tipsport Cool liga 4x 

ESL 4x 

Datard e liga 3x 

Sazka eLiege 1x 

Porsche TAG Heuer Esports Supercup 1x 

Esports hokejová liga 1x 

Tabulka 4: Znalost esports lig 

Zdroj: Vlastní výzkum 
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Nejčastěji zmíněná liga byla LCS (League of Legends Championship series). Je to 

celkem logické, neboť LCS je největší esports událost. Celkem však bylo zmíněno více 

domácích lig (4 domácí ligy oproti 3 zahraničním ligám) 

Otázka číslo 8: Vyjádřete svou míru souhlasu s výroky týkajících se esports.   

Tabulka 5: Výroky týkající se esports 

Zdroj: Vlastní výzkum 

Tato otázka se skládá z Likertovy škály, kde měli respondenti vyjádřit svůj souhlas či 

nesouhlas vůči výrokům, týkajících se esports. Výroků bylo 8 a respondenti je hodnotili 

čísly od 1 do 5, kde 1 znamenala souhlasím, 2 spíše souhlasím, 3 nevím, 4 spíše 

nesouhlasím a 5 naprosto nesouhlasím. Z vyjádření respondentů k jednotlivým výrokům 

jsem udělal průměr. U prvního výroku: Esports jsou atraktivní, vyšel průměr 2,9. U 

druhého výroku: Esports mají budoucnost, vyšel průměr 2,04. U třetího výroku: Esports 

jsou plnohodnotný sport, činil průměr 4,16. Díky tomuto průměru se potvrdil další 

výzkumný předpoklad, že studenti UK FTVS nebudou považovat esports za 

plnohodnotný sport. Čtvrtý výrok: Esports mají špatný vliv na děti, měl průměr 2,89. U 

pátého výroku: Esports mají dobrý vliv na děti, byl průměr 3,7. Šestý výrok: Esports 

hrají spíše lidi se slabou fyzickou zdatností, měl průměr 3,3. U sedmého výroku: 
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Esports by si zasloužili větší propagaci, vyšel průměr 3,49. U osmého výroku: Výherní 

částky v esports turnajích jsou přehnané, činil průměr 2,69. 

Otázka číslo 9: Víte, že by se mohly esports objevit na Olympijských hrách v Paříži 

v roce 2024?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 8: Esports na OH 

Zdroj: Vlastní výzkum 

Otázka byla zaměřena na současné dění týkající se zařazení esports na olympijské hry. 

Celkem o této tématice vědělo 49 respondentů (65 %) a 26 respondentů (35 %) o tomto 

tématu nevědělo. Z 49 respondentů, co odpovědělo ANO, bylo 18 žen a 31 mužů. 

Otázka číslo 10: Podpořili byste tuto myšlenku? 
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Graf 9: Esports na OH 

Zdroj: Vlastní výzkum 

Po zjištění, zda studenti FTVS o této tématice vědí, jsem chtěl získat jejich názor, zda 

by tuto myšlenku podpořili. Proti začlenění esports na olympijské hry bylo celkem 49 

respondentů (65 %). Pro začlenění esports bylo 7 respondentů (10 %) a pro založení 

elektronických olympijských her bylo 19 respondentů (25 %). Z 49 respondentů, co byli 

proti začlenění esports na OH bylo 25 žen a 24 mužů. Z 19 respondentů, co byli pro 

založení elektronických olympijských her bylo 12 mužů a 7 žen. Pro začlenění esports 

na OH bylo z 7 respondentů 6 mužů a 1 žena. 

Otázka číslo 11: Sledoval/navštívil byste tyto elektronické olympijské hry?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 10: Sledovanost/návštěvnost elektronických olympijských her 

Zdroj: Vlastní výzkum 

Na tuto otázku odpovídali jen ti respondenti, kteří odpověděli, že by byli pro založení 

elektronických olympijských her.  Celkem by tuto událost navštívilo nebo sledovalo 11 

respondentů z 19 (tedy 58 %). Osm respondentů (tedy 42 %) by tuto událost 

nesledovalo nebo by ji ani nenavštívilo. 
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Otázka číslo 12: Jaký je Váš postoj vůči esports? 

 

KRITÉRIUM VLEVO ŠKÁLA PRŮMĚR ROZPTYL KRITÉRIUM VPRAVO 

Pozitivní postoj k esports 1-2-3-4-5 3,2 1,81 Negativní postoj k esports 

 

Tabulka 6: Postoj studentů k esports 

Zdroj: Vlastní výzkum 

Tato otázka byla položena jako škála, kde se měl respondent vyjádřit, jak na něj esports 

působí.  Škála začínala číslem 1, které znázorňovalo pozitivní postoj k esports. Na 

opačné straně končila škála číslem 5, které znamenalo negativní postoj k esports. 

Získaný průměr z 75 respondentů je 3,2. Kdybychom vzali průměr od jednotlivých 

pohlaví, vyšel by nám průměr u mužů 2,6 a u žen 3,9. To potvrzuje výzkumný 

předpoklad, že muži mají pozitivnější postoj k esports než ženy. 

Otázka číslo 13: Jaké je Vaše pohlaví? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 11: Pohlaví respondentů 

Zdroj: Vlastní výzkum 

Dotazník vyplnilo celkem 89 respondentů. Z toho bylo 48 žen (54 %) a 41 mužů (46 %) 
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Otázka číslo 14: Jaký je Váš studijní obor? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 12: Studijní obor respondentů 

Zdroj: Vlastní výzkum 

Z 89 respondentů studovalo 53 (59 %) obor Tělesná výchova a sport, 31 (35 %) 

Management tělesné výchovy a sportu a 5 (6 %) Fyzioterapii. 

. 
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6. DISKUZE  

Otázky byly rozděleny do šesti skupin: 

1. Znalost pojmu esports. (otázka číslo 1) 

2. Znalost kompetitivních esports her a zda respondenti tyto hry hrají. (otázky číslo 

2 a 3) 

3. Zda respondenti sledují esports a jak často. (otázky číslo 4 a 5) 

4. Zda respondenti znají nějaké esports ligy nebo profesionální týmy či hráče. 

(otázky číslo 6 a 7) 

5. Názory respondentů na výroky ohledně esports, názor na začlenění esports na 

OH a posléze celkový postoj vůči esports. (otázky číslo 8, 9, 10, 11 a 12) 

6. V poslední části se řešilo pohlaví respondentů a jejich studijní obor. (otázky 

číslo 13 a 14) 

 

První skupina otázek měla poukázat na všeobecné povědomí o esports. Respondenti 

měli uvést, zda ví, co to jsou esports. Z celkového počtu 89 respondentů odpovědělo 75 

na tuto otázku kladně (84 %). Ostatních 14 respondentů (16 %), kteří nevěděli, co to 

esports jsou, přeskočili následující otázky a vyplnili už jen pohlaví a studijní obor. 

Všech 14 respondentů bylo ženského pohlaví. To naznačuje, že muži se o esports 

zajímají více. Ale i fakt, že 89 % respondentů vědělo, co to esports jsou, mne překvapil. 

Díky tomuto číslu můžeme vyvodit, jak rychle se esports dostávají do povědomí 

společnosti, a jak rychle se tento fenomén umí šířit. Velkou podíl na šíření esports nese 

nejen stále se rozšiřující úroveň technologií, ale i firmy, kluby nebo celebrity. Vidí 

v esports potenciál, který chtějí využít. Jako příklad mohu uvést fotbalové kluby jako 

AC Sparta, AS Trenčín, Paris Saint-Germain FC nebo Schalke 04. Dále tomuto šíření 

pomáhá i růst popularity pořadů jako je RePlay nebo Cool esport (oba dva pořady vysílá 

Prima COOL). 

Druhá skupina otázek se zaměřila na znalosti týkajících se esports. V první otázce této 

skupiny byli respondenti tázáni, zda znají nějaké kompetitivní esports hry. Z celkových 

75 respondentů znalo 57 z nich aspoň jednu esports hru. Jednoho respondenta, který 

sice odpověděl a uvedl příklad hry, jsem však nemohl započítat, neboť uvedl hru, která 

do esports scény nepatří. Opět zde bylo větší zastoupení mužů, u nichž většina dokázala 

odpovědět na tuto otázku. Bylo jich 57. Žen, co znalo aspoň jednu esports hru, bylo 19. 
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Nejčastěji zmíněnou hrou byla hra Counter-Strike: Global Offensive, která byla celkem 

zmíněna 34x. Dále to byly hry jako League of Legends 28x, Dota 2 20x a FIFA 25x. 

Nejde o žádné překvapení, neboť se jedná o nejhranější a nejznámější hry na světě. 

Dále byli respondenti ptáni na to, zda některé z esports her sami hrají. Výsledkem jsem 

byl trochu zaskočen, neboť jsem čekal vyšší čísla na straně hráčů her. Pouze 20 

respondentů (27 %) odpovědělo, že hrají esports hry. Myslím si, že to je způsobeno tím, 

že se respondenti skládají výhradně ze studentů UK FTVS. U nich se totiž předpokládá 

zdraví, sportovní a aktivní způsob života, a proto to mohlo výsledek trochu ovlivnit. 

Opět zde dominovalo mužské pohlaví, kde z 20 respondentů bylo 19 mužů a pouze 

jedna žena. Mezi nejhranější hry patřily opět stejné hry, které byly zmíněny v předchozí 

otázce. Můžeme tedy potvrdit vzájemnou korelaci mezi hrami, které jsou známé mezi 

studenty a hrami, které studenti hrají. 

Třetí skupina otázek byla zaměřena na to, zda respondenti sledují esports a pokud ano, 

jak často. Ze 75 respondentů sleduje esports 14 z nich. To dělá 19 %. Zbylých 61 (81 

%) esports nesledují. Číslo může být nízké z toho důvodu, protože pouze jeden český 

program vysílá pořady týkající se esports. Jeden z pořadů je re-PLAY, který se věnuje 

hrám obecně a druhý je COOL esport, který se věnuje čistě esports. Z 14 respondentů 

sledujících esports, byla opět pouze jedna žena.  

Následující otázka se týkala pouze těch 14 respondentů, kteří odpověděli že esports 

sledují. Několikrát měsíčně sledují esports 4 respondenti. Jednou týdně taktéž 4 

respondenti. Dva respondenti sledují esports jednou měsíčně a 4 respondenti sledují 

esports, jen když probíhají největší turnaje.  

Čtvrtá skupina otázek se zaměřila na známost jak domácích, tak i zahraničních 

profesionálních esports týmů či hráčů. Celkem bylo schopno napsat aspoň jednoho 

hráče či tým 33 respondentů (44 %). Zbylých 42 respondentů (56 %) nedokázalo napsat 

ani jednoho hráče či tým. Opět zde bylo zastoupeno více mužů, neboť jich dokázalo 

odpovědět 26 a žen jen 7. Jako nejčastěji zmíněný esports tým byl český profesionální 

tým eSuba a z esports hráčů to byl Emerickson (Jan Krupička). eSuba už dlouhou dobu 

působí na české esports scéně a také sklidil nejvíce úspěchů. Proto se nedivím, že byl 

také nejčastěji zmíněn. Myslím si však, že Emerickson (proslavil se hraním hry FIFA) 

byl nejčastěji zmíněn, protože většina respondentů se pohybuje ve sportovním prostředí 

a Emerickson hraje za tým AC Sparta Praha. Nutné však podotknout, že z 15 
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zmíněných esports týmů je 12 z nich ze zahraničí a 3 z české esports scény. To 

poukazuje na malý počet významných českých esports týmů. Opačně to je u 

profesionálních hráčů, kde z 11 zmíněných je 9 z české esports scény a 2 ze zahraničí. 

Můj názor na malý počet známých týmů je z důvodu finanční podpory. Je známé, že na 

české esports scéně není taková finanční podpora v porovnání se zeměmi jako je: 

Severní Amerika, Jižní Korea nebo Německo. A proto raději čeští hráči podepisují 

smlouvy se zahraničními týmy, kde dostanou lepší finanční nabídku.  

Pátá skupina otázek je zaměřena na postoje respondentů vůči jednotlivým výrokům 

týkající se esports.  Na první výrok týkající se atraktivity esports reagovali respondenti 

neutrálně. Na to, zda mají esports budoucnost, však už reagovali pozitivněji. Průměr 

ukazoval, že si respondenti myslí, že esports mají potenciál. Další výrok se zabýval tím, 

zda respondenti považují esports za plnohodnotný sport. Zde se potvrdila výzkumný 

předpoklad, ve kterém se tvrdilo, že většina studentů nebude esports považovat za 

plnohodnotný sport. K následujícímu výroku, že esports mají špatný vliv na děti, se 

respondenti vyjádřili neutrálně. K výroku, že esports mají dobrý vliv na děti, se už 

vyjádřili více nesouhlasně. Co mne překvapilo bylo, že se respondenti vyjádřili 

k výroku, týkající se slabé fyzické zdatnosti esports hráčů, neutrálně až skoro 

nesouhlasně. To znamená, že se stereotypy týkající se esports hráčů se pomalu vytrácejí. 

K výroku zaměřeném na podpoře propagaci esports se respondenti vyjádřili spíše 

nesouhlasně. Poslední výrok o výherních částkách v esports se respondenti vyjádřili 

neutrálně.  

Další otázky se týkaly toho, jaký mají respondenti názor na zapojení esports do 

olympijských her (dále už jen OH). Na začátku byli respondenti tázáni, zda vůbec o této 

tématice vědí. Z 75 jich 49 odpovědělo ANO. Nebyl jsem překvapen, neboť se tato 

tématika řeší už od roku 2016. Posléze byli zeptáni, zda by tuto myšlenku podpořili, 

nepodpořili nebo by byli pro založení elektronických OH. Většina respondentů, tedy 49, 

byla proti začlenění esports na OH. Sedm jich bylo pro a 19 pro založení elektronických 

OH. Těch 19 jsem se zeptal, zda by danou sportovní událost navštívili/sledovali, kde 

jich 11 odpovědělo, že ANO a 8 NE. Myslím si, že negativní postoj pro začlenění 

esports do OH je značně ovlivněn tím, že studenti nesmýšlí o esports jako o 

plnohodnotném sportu a tudíž nepatří na OH. 
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Poslední otázkou této skupiny byl celkový postoj k esports. Průměr všech respondentů 

byl 3,2. To znamenalo, že k esports nemají ani kladný ani záporný postoj. Díky 

rozdělení postojů na postoje mužů a žen, jsem byl schopen potvrdit výzkumný 

předpoklad, který tvrdil, že budou mít muži pozitivnější postoj k esports než ženy. Muži 

měli průměr 2,6 a ženy 3,9. To ukazuje na rozdílné postoje mezi pohlavím. 

Šestá skupina otázek obsahovala identifikační otázky. Pohlaví bylo vyrovnané a jako 

studijní obor zde převládala Tělesná výchova a sport. Ze studijních oborů měli 

nejpozitivnější přístup k esports studenti Managementu tělesné výchovy a sportu (2,96). 

Nejvíce negativní postoj k esports měli studenti oboru Tělesná výchova a sport (3,47).  

Můj názor na rozdílnost postojů u těchto dvou oborů se odvíjí podle aktivní sportovní 

účastí studentů. U studentů, kteří vykonávají sport aktivně (na vyšší úrovni), 

předpokládám, že nebudou považovat esports za sport, který se vyrovnává sportu, který 

provozují. Nesmýšlí o esports hráčích jako o atletech, kteří by spadali do stejné skupiny. 
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7. ZÁVĚR 

Cílem bakalářské práce bylo zjistit postoj studentů UK FTVS k esports. Pro zjištění 

postoje bylo použito hodnotící a Likertovy škály. Průměrně byl postoj studentů 

k esports neutrální. Nutno však podotknout, že muži ve směs reagovali pozitivněji než 

ženy, přičemž tento trend v esports funguje už od začátku. Je však viditelné, že poměr 

žen vůči mužům roste a vidíme čím dál tím více fanoušků ženského pohlaví. 

Z výsledků, co přinesl marketingový výzkum, mohu říci, že se esports pomalu dostávají 

do povědomí studentů. To naznačuje fakt, že 84 % respondentů vědělo co to esports 

jsou a skoro polovina respondentů dokázala vyjmenovat aspoň jednoho esports hráče 

nebo esports tým.  

Dále byli respondenti tázáni, jaký mají názor na začlenění esports na olympijské hry 

(dále jen OH) v roce 2024 v Paříži. Toto téma se řeší už od roku 2016 a jeho diskuze je 

stále otevřená. Většina respondentů byla proti. Nedivím se tomu, jelikož jsou 

respondenti studenti FTVS a z toho vyplívá, že většina provozuje tradiční sport. Od 

toho se odráží také jejich názor na to, že esports nejsou plnohodnotný sport (vyplívá to z 

výzkumu) a proto by ho na OH nezařadili. 

Také byly potvrzeny všechny výzkumné předpoklady, které jsem před výzkumem 

uvedl. 

Esports od svého začátku udělaly pořádný kus vpřed. Nelze očekávat, že budou přijaty 

do společnosti hned jako tradiční sport nebo jako sport vhodný na OH. Můžeme však 

pozorovat pokroky, které jsou vidět v podobě uznání mezinárodním olympijským 

výborem, že příprava profesionálního esports hráče je stejně náročná jako příprava 

profesionálního sportovce na OH, nebo spolupráce Mezinárodní esports federace (IeSF) 

s Mezinárodní asociací atletických federací (IAAF).  

Myslím si, že esports ještě zdaleka nejsou na svém vrcholu a jejich růst bude i nadále 

pokračovat. Začínají si toho všímat firmy, kluby i slavné osobnosti, které esports 

podporují, propagují nebo zakládají své vlastní týmy.  
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PŘÍLOHY 

Příloha číslo 1: Dotazník 

Postoj studentů UK FTVS k esports 

Úkolem dotazníku je zjistit, jaké jsou postoje studentů UK FTVS k esports. Dotazník je 

anonymní a jeho zodpovězení otázek Vám nezabere více než 10 minut. 

Předem díky za vyplnění. 

Víte, co to jsou esports? 

• Ano 

• Ne 

Znáte nějaké kompetitivní esports hry?  (pokud ano, jaké) 

• Ne 

• _____________________________________________ 

 

Hrajete nějaké kompetitivní esports hry? (pokud ano, jaké)   

• Ne 

• _____________________________________________ 

 

Sledujete esports? 

• Ano 

• Ne 

 

Jak často sledujete esports? (zodpovídají pouze ti, co v předchozí otázce 

odpověděli Ano) 

• Několikrát týdně 

• Jednou týdně 

• Jednou měsíčně 

• Jen největší turnaje 
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Znáte nějaké profesionální esports hráče nebo esports týmy? (pokud ano, jaké) 

• Ne 

• __________________________________ 

 

Znáte některé esports ligy?  (pokud ano, jaké) 

• Ne 

• __________________________________ 

 

Vyjádřete svou míru souhlasu s výroky týkajících se esports. (1=naprosto 

souhlasím, 2=spíše souhlasím, 3=nevím, 4=spíše nesouhlasím, 5=naprosto 

nesouhlasím) 

• Esports jsou atraktivní…………………………………….…….(1) (2) (3) (4) (5) 

• Esports mají budoucnost. ………………………...…………….(1) (2) (3) (4) (5) 

• Esports jsou plnohodnotný sport. …………………...………….(1) (2) (3) (4) (5) 

• Esports mají špatný vliv na děti. …………….……………...….(1) (2) (3) (4) (5) 

• Esports mají dobrý vliv na děti. ………………..………...…….(1) (2) (3) (4) (5) 

• Esports hrají spíše osoby se slabou fyzickou zdatností. ………..(1) (2) (3) (4) (5) 

• Esports by si zasloužily větší propagaci. ……………………….(1) (2) (3) (4) (5) 

• Výherní částky v esports turnajích jsou přehnané. …….……….(1) (2) (3) (4) (5) 

 

Víte, že by se mohly esports objevit na Olympijských hrách v Paříži v roce 2024? 

• Ano 

• Ne 

 

Víte, že by se mohly esports objevit na Olympijských hrách v Paříži v roce 2024?  

(zodpovídají pouze ti, co v předchozí otázce odpověděli Ano) 

• Ano 

• Ne 

• Byl bych pro založení elektronických olympijských her 
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Sledoval/navštívil byste tyto elektronické olympijské hry? 

• Ano 

• Ne 

 

Jaký je Váš postoj vůči eports? 

 

Pozitivní (1)  (2)  (3)  (4)  (5) Negativní 

 

Jaké je Vaše pohlaví? 

• Muž 

• Žena 

 

Jaký je Váš studijní obor? 

______________________________________ 

 


