
I přes to, že v současné době (údaj k červenci 2020) pět z dvaceti nejprodávanějších her na 

herní platformě Steam nějakým způsobem zpracovává historii, existuje jen velmi málo 

empirických dat o tom, jakým způsobem hráči vnímají a přistupují k historii prezentované 

skrze toto médium. Tato práce se proto zabývá vztahem hráče k takto prezentované historii. 

Na případové studii hry Kingdom Come: Deliverance, která byla vydána v roce 2018 

vývojářskou společností Warhorse Studios s.r.o. a jejíž děj je zasazen do Posázaví v roce 

1403, budu hledat odpověď na výzkumnou otázku, jak hráči vnímají a jak moc je pro ně 

důležité věrné zobrazení historie ve hře.  

Byly zformulovány tyto tři hypotézy: 

1. Hráči považují hru Kingdom Come: Deliverance za věrné zobrazení historie. 

2. Pro hráče je důležité, aby byla hra Kingdom Come: Deliverance historicky přesná.  

3. Hráči si autenticitu informací zobrazených ve hře Kingdom Come: Deliverance 

ověřují. 

Prvotním výzkumem největších českých i zahraničních diskuzních fór a podrobnou rešerší 

stránek na sociálních sítích, zabývajících se zkoumanou hrou, jsme kombinací kvantitativního 

a kvalitativního přístupu byli schopni vytvořit dotazník. Během několika dní jsme tak byli 

schopni nasbírat odpovědi od tisíce unikátních respondentů. Rozborem dat a jejich následnou 

syntézou jsme byli schopni stanovit závěry s ohledem na výzkumnou otázku a formulované 

hypotézy. 

Výsledky ukazují, že většina hráčů hru Kingdom Come: Deliverance za věrné zobrazení 

historie považuje. Zjistili jsme též, že většina hráčů si informace získané prostřednictvím hry 

neověřuje vůbec, tvůrci tak mají možnost ovlivnit povědomí společnosti, pro potvrzení těchto 

závěrů by bylo potřeba další zkoumání problematiky. Na otázku, zda je pro hráče historická 

přesnost vedle dalších aspektů hry důležitá, musíme odpovědět, že spíše ne. Více je pro hráče 

stěžejní dobrá dějová linka či dobrá hratelnost. 

Z výsledků vyplývá, že pro velkou část hráčů je důležité věrné zobrazení historie ve hře 

Kingdom Come: Deliverance právě kvůli historické přesnosti proklamované tvůrci. 

 


