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ÚVOD 
 

Stručné přiblížení zkoumané oblasti 
  
 S rozšířením finančně dostupného rychlého připojení k internetu se i v České republice v 
uplynulých letech objevil speciální typ počítačových her o více hráčích známý jako MMOG 
(Massively Multi-player Online Game – Masivně Multi-playerová Online Hra1), někdy též MMO. 
Údaje o tom, kolik hráčů si tento typ her v ČR již získal, nejsou k dispozici, nicméně společnost 
Blizzard Entertainment, tvůrce a provozovatel hry World of Warcraft (WoW), nejpopulárnější 
MMOG současnosti, v lednu tohoto roku publikoval tiskovou zprávu, jež uvádí na 1,5 milionu 
aktivních hráčů z celé Evropy2. Jde o oficiální tzn. Blizzardem registrované a Blizzardu platící hráče 
připojené k jeho herním serverům. Nejen v ČR vedle toho ještě působí i neoficiální servery, které 
jsou většinou bezplatné a neplyne z nich tvůrcům WoW žádný příjem - jejich existence je tudíž 
Blizzardem považována za nezákonnou, byť díky nim Blizzard již získal nejednoho hráče, v němž 
kvalita služeb na některých z těchto neoficiálních serverů po čase vzbudila odpor. Z diskuzí 
přidružených k českým herním serverům vyplývá, že na každém z nich hraje až několik stovek 
hráčů, přičemž řada z nich je registrována hned na několika neoficiálních serverech najednou a 
někteří dokonce v minulosti již byli klienty Blizzardu, nebo se tak chystají učinit ve chvíli, kdy na 
neoficiálních herních serverech získají dostatek herních zkušeností. Dobrý odhad se pak pohybuje v 
řádech tisíců, maximálně desetitisíců českých hráčů a hráček na oficiálních i neoficiálních 
serverech. WoW však zdaleka není jedinou MMOG, která se v ČR těší oblíbenosti – populární je 
dále například hra Lineage či Guild wars. 
 Třebaže se může někdy zdát, že jde o aktivity určené pouze pro osoby mladšího věku 
vychované již v počítačové éře, není tomu tak: údaje se sice liší podle jednotlivých zemí, všude 
však lze vypozorovat široký rozptyl hráčů podle věku, společenského postavení i pohlaví. Za touto 
“demokratizací” hraní MMOG stojí nejenom již zmíněný rozvoj finančně dostupného rychlého 
připojení k internetu, nýbrž také stále se zvětšující konkurence mezi provozovateli těchto her, 
poměrně bohaté a rostoucí možnosti jak se v herním prostředí MMOG pohybovat a jakým 
činnostem se tam věnovat, a v neposlední řadě i softwarové pirátství (pořízením pirátské verze hry 
odpadne počáteční investice do nákupu softwarového balíku, jehož instalace na vlastní počítač je 
nutností pro připojení na herní servery a který by v případě legálního zakoupení představoval pro 
vývojáře a vydavatele jediný příjem od hráčů na neoficiálních serverech). Trh ještě zdaleka není 
nasycen a prognózy počítají do příštích let s významným rozšířením účasti v MMOG po celém 
světě3. Tento vývoj se pravděpodobně neobejde bez nových přístupů k námětu, obsahu a provedení 
MMOG ze strany vývojářů, a lze tedy očekávat, že budoucí MMOG nebude již možné uspokojivě 
zařadit do ostře definovaných žánrů – to se ostatně v některých případech projevuje již dnes, 
přičemž lze prohlásit, že hráči mohou z této nezařaditelnosti spíše profitovat. 
 V situaci, kdy řada lidí tráví často až desítky hodin týdně před počítačovou obrazovkou 
ponořena do života svého virtuálního alter ega, nelze v odpovědi na požadavek bližšího rozboru 
jednoduše prohlásit: “Vždyť je to jen hra.” a celý tento společenský (v prvé řadě) fenomén vyloučit 
z předmětu výzkumu humanitních věd. Studia zaměřená na nová média obecně, ale také přímo na 
počítačové hry, jsou sice relativně mladou, nicméně o to dynamičtější oblastí zájmu mnoha 
univerzit nejen na západ od českých hranic; v poslední době se o počítačových hrách začíná hovořit 

                                                 
1 Český překlad se v místní herní komunitě většinou nepoužívá, zkratka MMOH pak už vůbec ne. Jsou zde uvedeny pouze pro 

lepší porozumění. 
2 World of Warcraft surpasses 8 million subscribers worldwide. URL: <http://www.blizzard.com/press/070111.shtml>. 
3 Např: Gartner says 80 percent of active internet users will have a "Second life" in the virtual world by the end of 2011. URL: 

<http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=503861>. 
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i v českém vysokém školství, nejčastěji v souvislosti s novými médii. MMOG přinášejí do studií 
počítačových her zcela nový rozměr – sdílený svět pro více uživatelů/hráčů, který má mimo jiné 
silný potenciál pro to, aby jedince relativně bezpečně dovedlo k porozumění sociálních a politických 
procesů. Tvrzení “Vždyť je to jen hra.” tedy ztrácí v případě MMOG půdu pod nohama. Konec 
konců i tehdy, když se zaměříme pouze na herní aspekt MMOG, nemůžeme celý problém hry přejít 
jako něco banálního a nevhodného pro tematizaci v akademickém výzkumu. Různé teorie her snad 
již dostatečně prokázaly, že hry tvoří neodmyslitelnou součást nejenom lidského života a že vedle 
odpočinkového účelu různou měrou sehrávají ještě důležitější roli v orientaci člověka a jiných 
živočichů ve světě4. MMOG tedy nejsou zajímavé pouze pro studia nových médií – vedle disciplín 
tradičně spojených s počítači, jako je například informatika či kybernetika, může i antropologie 
studiem těchto multikulturních projektů zjistit ledacos o povaze člověka, případně nastínit nový 
směr, kterým by se MMOG mohly v budoucnu vydat, aby hráčům při zachování svého zábavného 
charakteru dokázaly nabídnout i něco jiného – ať už jde o hlubší znalosti společenských vztahů či 
svého vlastního já. Tato možnost jistě platí i pro hry pro jednoho hráče (single-player games). 
 Jestliže tedy nejde v počítačových hrách – a zejména v těch pro více uživatelů – pouze o hru 
jakožto zábavu, o co tedy ještě jde? 
 

• Od logických her typu Tetris lze vedle zábavy očekávat i vysokou dávku stimulů na 
procvičení mozkové aktivity, obzvlášť pokud jde o kognitivní a kombinatorické schopnosti. 

• U strategických her je prvořadé strategické (taktické ovšem také) myšlení, znalost prostředí a 
orientace v komplexním systému herních jednotek. Hráč si během jejich úspěšného hraní 
rychle vytvoří funkční pojem o prostoru, což vede k posílení jeho prostorové představivosti. 

• FPS (First Person Shooter – „Střílečka“5 z pohledu první osoby) a jiné vysoce akční typy her 
zdůrazňují potřebu získat pojem o prostoru a vedle toho významně zapojují hráčův postřeh a 
schopnost rychlé reakce, jež si vyžaduje mimo jiné dobrou koordinaci zraku a vlastního 
pohybu hráčova těla. 

• U tzv. her na hrdiny (RPG – Role-Playing Games) se skloubí akční a výpravné prvky s 
osobnostním vývojem hráčovy postavy. Hra má svým způsobem formu knihy sledující 
příběh hlavního hrdiny či hrdinů. 

• Tzv. adventury6 kladou důraz na příběhovou složku (ještě více než RPG hry); vývoj postavy 
a akční prvky (ty se uplatňují v situacích, kdy je prvořadý postřeh a rychlé ovládání hry, 
nikoliv hráčova představivost a schopnost zapojit mysl do řešení problémů) je u nich 
zřídkakdy k nalezení. 

 
 Každý herní žánr s sebou nese specifický způsob hraní hry, tzv. gameplay7. Vývojářská 
studia v současnosti žánry spíše mixují a snad pouze s výjimkou extrémně reálných simulátorů 
neexistuje už žánr, jenž byl nebyl komerčně vyzkoušen v kombinaci s ostatními žánry. Žánrová 
čistota byla typická hlavně pro starší tituly – hry vydávané v dobách, kdy se jméno obzvlášť 
úspěšného počinu mohlo snadno stát synonymem pro svůj žánr. Protože je však dnešní herní trh 
plný různých hybridních titulů, což někteří zkušenější hráči (nejčastěji pamětníci herní scény 
osmdesátých let a počátku let devadesátých) mnohdy nesou nelibě, mladší či noví hráči pak zase 
jako něco přirozeného, je zapotřebí tento krátký žánrový výčet brát pouze orientačně – poslouží 

                                                 
4 Dobře je to vidět u dětí, jak tvrdí vývojový psycholog Jean Piaget. 
5 Jiný termín v daném kontextu čeština nezná. 
6 Jiný termín v daném kontextu čeština nezná. 
7 Tento poněkud nejasný termín vypovídá o náplni a podobě samotného hraní hry. I v češtině se užívá původní, anglický výraz, 

neboť přeložit gameplay jako hratelnost by do značné míry redukovalo význam tohoto termínu a uspokojivý český ekvivalent 
neexistuje. Gameplay určuje hráči soubor jeho možných aktivit ve hře, definuje, co všechno bude muset hráč ve hře sám udělat. 
Je možné použít pro více her stejné téma (například útěk ze zajetí), přičemž lze zvolit pro jednotlivé hry rozdílný gameplay. U 
FPS bude zapotřebí, aby hráč držel klávesu pro pohyb po celou dobu, kdy se chce pohybovat; u adventury oproti tomu postačí 
jeden klik myší na cílové místo. FPS bude po hráči vyžadovat postřeh a rychlou koordinaci zraku a rukou při útoku na nepřítele; 
„adventura“ typicky tuto akci vyřeší kliknutím myši, při němž nepůjde ani tak rychlost a načasování, jako spíše o přemýšlení. 
Gameplay bývá někdy také označován jako herní mechanika. 
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spíše jako vodítko při zkoumání současných titulů z hlediska účasti toho kterého žánru na celkové 
podobě hry. 
 Kromě těchto výše uvedených vlastností her, které mají nejenom relaxační funkci, ale ve 
výsledku mohou přesáhnout i do reálného života hráče, kde můžou být někdy na obtíž, jindy zase ku 
prospěchu, mají všechny hry s výjimkou logických miniher typu Tetris, nějaký ten příběh, jež s 
různou přesvědčivostí poskytuje hráči smysl a kontext jeho jednání. Tato narativní součást hry není 
vlastní pouze „adventurám“ či RPG hrám, ale setkáme se s ní i u strategií či FPS a podobných 
vysoce akčních her. Soudě podle mnoha recenzí v herních magazínech a připojených čtenářských 
komentářů podepisuje se kvalita příběhu - vedle technického zpracování a přesvědčivé volnosti při 
jednání - významně na celkovém hodnocení hry. Úplnou absenci příběhu, zejména u her pro 
jednoho hráče, si dnes žádný rozumný vydavatel s touhou po komerčním úspěchu nedovolí. I v 
případě, že se valná většina hry skládá z rutinního vybíjení protivníků, vždy už je ve hře přítomen 
nějaký příběh typu: “Hrdina se musí probít armádou nepřátel, aby zlikvidoval úhlavního nepřítele a 
vysvobodil z jeho spárů určitou osobu či předmět”. Tato jednoduchá a lineární narativní nit dokáže 
někdy udržet hráče i u jinak podprůměrné hry. Pokud se vývojář rozhodne pro multi-narativní řešení 
příběhové složky a je v této nelehké činnosti úspěšný, může počítat s kladnými ohlasy kritiků i 
samotných hráčů. 
 U her pro více hráčů vývojáři volí, co se týče příběhu, poněkud odlišný přístup. Je tomu 
právě z toho důvodu, že hra je vystavěna na aktivitě více hráčů - nositelů děje. Vývojáři hry si u 
MMOG nemohou být úplně jistí, že se děj v prostředí s více hrdiny bude vyvíjet přesně podle jejich 
představ, a proto narativní prvek není pro hráče tak svazující jako v případě single-player her. I u 
těchto her je ale třeba, aby do nich vývojáři určitý základní a neměnný příběh, nebo spíše 
paradigma, metapříběh, vtiskli: může jít o něco tak obecného jako je například danost dvou od 
nepaměti znepřátelených stran, z nichž si hráč musí vybrat tu svou. Tento metapříběh poskytuje 
hráči určitou oporu při vstupu do MMOG, na níž může a do jisté míry i musí při svých 
dobrodružstvích stavět. Vývojáři ohraničí příběh v určitých mezích a vše ostatní je nadále typicky 
na samotných hráčích – čas od času vývojáři přidají hráčům nějaký nový úkol či spíše možnost 
splnit tento nový úkol, který jim hru může obohatit, ale není bezpodmínečně nutné jej splnit. 
 Při tom všem vývojáři a následně i hráči komunikují skrze své činy a výtvory určitou zprávu 
a mohou takto vypovídat i o svém hodnotovém systému a přesvědčení. Jde například o pojetí určité 
historické události inspirující hru a její interpretace ze strany vývojáře, která následně hráče může 
omezit v jeho možnostech, ale i o takové vedlejší detaily (na první pohled) jako je jméno virtuálních 
postavy. Rychle se objevují etické otázky a námitky, jež někdy zůstávají omezeny na virtuální svět, 
jindy přesáhnou i do toho reálného, v každém případě mohou snadno skončit jako témata upřímných 
pří živených mimo jiné zdánlivou anonymitou virtuálních diskuzí (ať už na webových stránkách 
nebo přímo ve hře) resp. většinou o něco kultivovanějších a konstruktivnějších sporů mezi 
psychology, sociology, „technovizionáři“, zástupci herního průmyslu, občanskými sdruženími a v 
neposlední řadě také členy zákonodárných orgánů, kteří jsou nezřídka zběhlí v populistických 
metodách, jak si získat přízeň voličů. 
 Častou námitku vydavatelů her ve smyslu “Pokud někomu určité prvky hry přijdou eticky 
nepřijatelné, nemusí hru přece hrát!” lze v případě MMOG zpochybnit právě jejím 
víceuživatelským rozměrem. Díky němu se hráči v MMOG snadno socializují a nacházejí nové 
přátele. Odchod z takového prostředí pro ně proto může být bolestivý, na rozdíl od single-player her 
zde totiž nacházejí vztah ke skutečným lidem. S víceuživatelskou povahou těchto her souvisí i 
skutečnost, že přes všechna pravidla určovaná provozovateli MMOG jejich uživatelům, tito nikdy 
dopředu přesně nevědí, co je ve hře čeká; je to dáno otevřenou povahou MMOG, na níž se sami 
hráči silně podílejí. Jejich tvůrci tento důležitý rys MMOG uznávají – na propagačních webových 
stránkách, ale i na samotném distribučním balení těchto her bývá často uváděna poučka: “Pocity při 
online hraní se mohou měnit”. V okamžiku, kdy si hráč ke hře vypěstuje vztah (a nemusí jít nutně 
hned o závislost) a podmínky hry se začnou značně lišit od svého stavu při hráčově vstupu do hry, 
může u hráče logicky vzniknout pocit zklamání, pokud je mu znemožněno tento nový stav nějakým 
způsobem ovlivnit. Víceuživatelská hra jako by už nepatřila pouze tvůrcům a provozovatelům; s 
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větší svobodou ovšem přichází i větší zodpovědnost – pro všechny zúčastněné strany. 
 

 
 
 
 
 

CÍLE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 
 Tato práce má za cíl podat přehled častých etických problémů spojených s počítačovými 
hrami typu MMOG – některé mají dopad v reálném světě, jiné i ve světě virtuálním. Blíže se přitom 
zaměří na dva herní tituly World of Warcraft a Second Life, z nichž každý přináší odlišný styl 
virtuálního pobytu, v určitých bodech je však lze srovnat. Vedle toho se práce pokusí pomocí 
anonymního dotazníku adresovaného českým hráčům populární MMOG World of Warcraft zjistit 
jejich postoj k dvěma jevům spojeným s překročením herních pravidel: 
 

• Podvádění pomocí externího softwaru. 
• Nákup a prodej herních postav a vybavení za skutečné (nevirtuální) peníze. 

 
 Práce se nepokouší o hloubkovou etickou analýzu, stejně tak nechce vyvozovat jasné 
normativně-etické soudy podle určitého etického paradigmatu – pro silnou komplexitu zkoumané 
oblasti a nedostatek odpovědí k mnoha zásadním otázkám by totiž podobné kroky byly značně 
krátkozraké. Prvořadé je zachycení postojů samotných hráčů a ty jsou většinou explicitním etickým 
analýzám vzdáleny. 
 
 

POUŽITÉ METODY 
 

 Práce se opírá především o literaturu zaměřenou na problematiku virtuálního prostoru a 
počítačových her. Jedná se o díla různého rozsahu a šíře zaměření – nejčastěji jde o články teoretiků 
nových médií uveřejněné na jejich internetových stránkách či ve vědeckých časopisech, čerpám 
však i z takto zaměřených knih o větším nákladu. Pokud jde o literaturu, jedná se bez výjimky o díla 
v anglickém jazyce. Tato literatura slouží k získání základního rámce pro kvalitativní obsahovou 
analýzu a interpretaci stovek hráčských příspěvků na diskuzních fórech a blozích a dat získaných 
metodou přímé účasti (ve virtuálním světě MMOG World of Warcraft a Second Life). 
 Výsledkem této analýzy je přehled vybraných často se vyskytujících eticky zatížených 
problémů v prostředí MMOG. Dva z nich – podvádění využívající externí software a prodej a nákup 
herních postav a vybavení – jsou poté co do svého rozsahu změřeny v náhodném stratifikovaném 
vzorku českých hráčů. K tomu je použita kvantitativní metoda stručného anonymního dotazníku 
distribuovaného elektronickou poštou. K dotazníku se dále váže ověřování dvou hypotéz. 
 K dalším zdrojům patří internetové magazíny a servery zaměřené na recenze her, jejich 
společenské pozadí a technické i netechnické problémy spojené s jejich vývojem. 
 Systém poznámek využívá poznámek pod čarou označených arabskými číslicemi. Citace 
jsou označeny čísly římskými a odkazují na poslední stránky práce, kde je uvedena i bibliografie. 
 K pochopení historických souvislostí, jež vedly ke vzniku MMOG v dnešní podobě, všemu 
ale nejprve předchází jejich víceméně chronologický přehled doplněný o vysvětlení jejich 
charakteristických rysů. 
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HISTORIE VÍCEUŽIVATELSKÝCH POČÍTAČOVÝCH HER 
S PŘEHLEDEM JEJICH CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ 

 
 Při zkoumání určitého jevu se sluší začít jeho historií - má-li nějakou – a vyjasněním pojmů 
s ním spojených. V tomto historickém exkurzu přitom částečně půjde o stále živou historii, částečně 
však už pouze o „digitální archeologii“, poněvadž některé projekty již neexistují. Víceuživatelská 
virtuální prostředí a hry mají překvapivě dlouhou (v poměru k historii elektronických počítačů) 
minulost proloženou postupným nástupem nových generací produktů. Jejich náplň a styl se vyvíjely 
různými cestami, stejně tak i slovník spojený s jejich označením nezůstával beze změn. V drtivé 
většině případů v něm však vždy zůstávalo ono zásadní písmeno “M” značící multi- aspekt těchto 
projektů. 
 

„Malý“ multi-player 
 
 Historicky první počítačovou hrou u níž se objevil multi-player, neboli možnost zapojení 
více lidských hráčů zároveň do jedné hry, byla akční hra Spacewar! z roku 1962. Byla 
naprogramována na proslulém Massachusetts Institute of Technology pro počítač DEC PDP-1, který 
rozhodně nebyl „počítačem do každé rodiny“, jak jsme zvyklí u dnešních osobních počítačů. Bylo 
vyrobeno pouze 55 kusů tohoto stroje a ty putovaly do výzkumných ústavů, univerzit a firem. 
Tvůrce Spacewar!, která tvořila součást programového vybavení dodávaných počítačů, tedy zajisté 
nelze podezírat z jakýchkoliv komerčních ambicí. Martin Graetz, jeden z programátorů hovoří za 
celý tým, když tehdejší práci považuje především za zábavnou výzvu a zkoušku svých schopností: 
“Šlo nám jen o to, jak se pobavit. Nikdo netušil, že počítače prodělají takový vývoj, jaký později 
prodělali.”I Jejich průkopnická práce přesto inspirovala mnoho následovníků, kteří již - díky 
pozdějšímu rozšíření placených herních automatů ve videohernách - slavili jistý obchodní úspěch. 
Spacewar! byla vlastně duelem dvou hráčů, přičemž oba dva stáli u stejné obrazovky, každý s 
vlastním ovladačem. Každý z nich ovládal ozbrojenou vesmírnou raketu a snažil se zasáhnout toho 
druhého – šlo tedy o typ multi-playerové hry známý jako „deathmatch“, kdy je cílem eliminace 
ostatních hráčů, nikoliv spolupráce s nimi, jak je tomu v případě tzv. kooperativního multi-playeru. 
Aby jediné nebezpečí nepředstavoval pouze druhý hráč, umístili tvůrci do centra hracího kruhu 
(obrazovka PDP-1 byla kruhová) hvězdu se silným gravitačním polem. Pokud se hráči příliš 
soustředili na protivníka a zapomněli udržovat bezpečnou vzdálenost od hvězdy, hra pro ně skončila 
dřív, než mohli vůbec vystřelit, neboť hvězda je vtáhla do svého žhavého nitra. Tento motiv 
nebezpečí plynoucího z herního prostředí přetrvává v různé podobě a intenzitě do dnešních dnů a 
významně obohacuje herní zážitek. V dobách, kdy ještě nebylo možné z důvodů slabého 
výpočetního výkonu svěřit simulaci inteligentního a přesvědčivě schopného protivníka v reálném 
čase počítači, představoval takový multi-player asi jedinou možnost, jak si vyzkoušet pocity 
vesmírného pilota8. 
 Pokud jde o kritéria multi-playeru, představovala hra Spacewar! z dnešního pohledu pouze 
nezbytné minimum. Předně byla určena pouze pro dva hráče, což kvůli přehlednosti bylo sice 
                                                 
8 Dnes již výpočetní výkon takovou překážkou v tomto ohledu není, rozhodně ne pro single-playerovou emulaci Spacewar!, jež je 

k nalezení na: http://spacewar.oversigma.com. 
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vhodné, neumožnilo to však vyzkoušet si odlišné herní strategie, jichž je zapotřebí v situacích, kdy 
proti sobě stojí například čtyři samostatní hráči nebo tucet protivníků rozdělený na různé aliance. 
Vedle toho připoutala obě hrající osoby k jedinému vizuálnímu rozhraní člověk-stroj. V jejím 
případě to opět nevadilo, a podobný přístup lze snadno najít i u některých dnešních her: někdy stačí 
jediný počítač – nebo spíše jedna herní konzole – disponující jednou obrazovkou s dvěma 
samostatnými ovladači (případně s dvojicí skupin vyhrazených kláves na jediné klávesnici) a 
dvojice hráčů má postaráno o dobrou zábavu; existují i hry umožňující souběžné hraní na jednom 
systému třeba i čtyřem hráčům. Takové řešení může mít podobu jednoho hracího pole, z něhož se 
žádný hráč nikdy nevzdálí, a tudíž stále vidí virtuální reprezentaci sebe sama i svých spoluhráčů, 
nebo lze jít cestou tzv. split screenu, kdy se obrazovka rozdělí na tolik částí, kolik je ve hře lidských 
hráčů, a každý tak vidí aktuální okolí své virtuální reprezentace buď jakoby jejíma očima, nebo 
jakoby kamerou zavěšenou nad ní či za ní. První přístup je vhodný například pro dvojrozměrnou 
simulaci tenisu, druhý je často k vidění u nenáročných automobilových závodů. 
 Tento způsob řešení vizuálního rozhraní člověk-stroj při multi-playeru však klade výrazná 
omezení na gameplay hry. Jedna obrazovka nemůže každému hráči ve společné hře poskytnout tolik 
prostoru, aby se mohl aktivně zúčastnit i něčeho jiného než pouhého běhání, skákání, létání, ježdění 
či střílení. Pokud chce ovládat i některé pokročilé funkce například vesmírné lodi, potřebuje, aby 
mu hra zobrazila všemožné kontrolní displeje řídících sub-systémů plavidla, a to zabere velkou část 
plochy obrazovky. I kdyby teoreticky byla obrazovka natolik velká, že by dokázala zobrazit podobně 
bohaté údaje (které konstituují bohatší gameplay), nebylo by rozhodně v zájmu hráče, aby se mu 
protihráč díval takříkajíc “do karet” a mohl se s předstihem dovědět třeba o jeho plánovaném 
hyperprostorovém skoku; hráč FPS her, by se zase nerad smiřovali s tím, že protihráč se může 
kdykoliv podívat, odkud na něj míří. Některé žánry si jednoduše nelze s podobným řešením multi-
playeru vůbec představit, a proto se také s rozšířením prvních počítačových sítí vyvinula mnohem 
populárnější forma dálkového multi-playeru, kdy každý účastník hry má svůj počítač a jediným 
pojítkem s protivníky či spoluhráči je pouze síť. Významným rysem této formy samozřejmě je 
odpadnutí potřeby přímého kontaktu mezi hráči – ti se nemusí ve skutečném světě nikdy potkat a 
jejich geografická poloha nehraje výrazně limitující roli pro společnou hru. I u té nejkrvavější FPS 
hry nechybí možnost chatování - se spoluhráči i s protivníky - jež zejména při přechodech mezi 
jednotlivými herními lokacemi poskytuje hráči možnost alespoň částečně poznat skutečné lidské 
bytosti, které v zápalu samotné hry pouze mlhavě tuší za shlukem okolo pobíhajících polygonů. 
Zásluhou tohoto komunikačního kanálu pravidelně vznikají tzv. hráčské klany, jejichž členové 
následně obvykle hrají jako jeden tým, a pokud je to geograficky možné, mohou se scházet i mimo 
virtuální svět a tím ještě více posílit soudržnost své virtuální komunity. Multi-player do hry 
jednoduše vnáší sociální rozměr. Vývojáři her si to dobře uvědomují a k vlastní škodě se jej bohužel 
někdy pokouší implementovat i tam, kde je bez jakékoliv modifikace ostatních prvků hry jen na 
obtíž a sráží celkové hodnocení9. 
 

Masivní multi-player a jeho znaky 
 
 Zatím byla řeč o multi-playerových hrách, které lze snadno hrát i s přáteli ze sousedního 
bytu, protože ke svému chodu nevyžadují připojení na světovou síť internet. Není žádný velký 
problém zapojit několik počítačů v jednom pokoji do lokální sítě LAN a hrát dlouho do noci 
oblíbenou strategii či RPG hru, případně vystřídat hned několik titulů. Tyto “LAN party” jsou i 
dnes, kdy je rychlý internet na vzestupu, oblíbené. Hráči se při nich nemusí zabývat starostmi, k 
jakému hernímu serveru se připojit, aby jim příliš velké časové zpoždění výměny dat na úrovni 
hráč-server-ostatní hráči nezkazilo zážitek ze hry (kritické hlavně u FPS her), vědí, co mohou čekat 
od spoluhráčů a protihráčů (všichni se osobně znají) a mohou zapojit i neverbální komunikaci, 
neboť jsou všichni v jedné místnosti, a vidí tedy jeden druhého i v reálném světě (verbální 

                                                 
9 Některé magazíny specializující se na recenze počítačových her naštěstí hodnotí odděleně single-playerovou i multi-playerovou 

verzi každé hry. 
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komunikace v podobě emotivních výkřiků také obohacuje celkový zážitek ze hry). Nevýhodou 
tohoto systému je však rychle se objevivší pocit znudění ze stále stejných hráčů držících se 
víceméně stále stejné herní strategie. Příznivec multi-playeru pak hledá možnost, jak přesunout své 
aktivity na internet, kde přes všechny možné technické překážky, potká jiné hráče s odlišnými 
strategiemi. Jednoho dne ovšem zjistí, že mu i takto rozšířené “herní hřiště” přijde těsné: běžný 
multi-player je určen řádově pro desítky lidí, a třebaže se obsazení může obměňovat, pocit 
přítomnosti známých tváří (chce-li si zahrát na úrovni, potřebuje zkušené spoluhráče a těch není zas 
tak mnoho) se dříve či později dostaví znovu. Pokud má hráč silné sociální potřeby, a nejde mu 
pouze o zlepšování svých hráčských schopností bez ohledu na omezený soubor spoluhráčů, zatouží 
po něčem jiném. Druhým, možná ještě podstatnějším, důvodem ke změně může být jeho frustrace z 
krátké doby jednotlivé multi-playerové hry a její celkově efemérní povahy. Pokud hraje například 
FPS v „kooperativním módu“, tak večer se svojí jednotkou vyrazí z domovské základny, utká se s 
nepřítelem a nejpozději za pár hodin dobývá jeho základnu, přičemž hra končí a on ji může ji buď 
hrát znovu od začátku, nebo přejít do další herní lokace, jejichž počet je ovšem omezen. Je to jako 
by virtuální svět navštívený včera přestal po odpojení existovat a po opětovném připojení se 
začínalo znovu od nulového stavu; jako by hráčovy včerejší aktivity vůbec nic neznamenaly a 
proběhly v nějakém nyní již nedostupném paralelním vesmíru. Toto řekněme destruktivní pojetí 
multi-playeru rozhodně nelze označit za něco špatného a zastaralého – platí pro něj to, co platilo i 
pro multi-player u jednoho počítače – některé žánry jej mohou využít více, jiné zase méně nebo 
vůbec. Vyhovuje zejména FPS a díky různým žebříčkům sčítajícím výsledky dosažené v 
jednotlivých hrách, nebo ještě lépe v jednotlivých „herních session“, není vůči pomíjivosti naprosto 
bezbranné. 
 Zejména hry žánru RPG10 si však vyžádaly jiný typ multi-playeru: takový, který by stav hry 
po odpojení hráče ze sítě nesmazal, a hráč se tak mohl po dalším připojení vrátit do světa, který by 
si “pamatoval” jeho minulé počínání a dovolil mu na něj navázat. Tato vlastnost bývá v herních 
kruzích označována jako perzistence a je základní podmínkou pro to, aby mohla hra spadat pod 
kategorii MMOG. Je nutné poznamenat, že perzistentní svět se může během hráčovy 
nepřítomnosti11 měnit: hra je totiž masivně multi-playerová a ostatní hráči podnikají své vlastní 
akce, jež nevyžadují účast dalších hráčů a mění celkový stav virtuálního světa. Perzistencí se tedy 
nerozumí dokonale přesné navázání na stav herního univerza před odpojením hráče ze hry, jež by 
bralo v potaz i tehdy známé vlastnosti a stavy ostatních hráčů a jejich aktivit, nýbrž kontinuita v 
rámci možností multi-playerového virtuálního světa, který se neustále vyvíjí. Dokonale přesné 
navázání je možné pouze u single-playerových her a dochází k němu vždy, když hráč nahrává stav 
hry z uložené pozice. Jak již bylo uvedeno, u dříve zmíněného typu multi-playeru perzistence chybí. 
Masivně multi-playerové hry lze také poznat podle toho, že postrádají svou single-playerovou verzi 
a podporují společnou hru velkého počtu hráčů. Nejde již pouze o desítky, nýbrž o stovky až 
miliony hráčů v jediném herním světě - jedná se o skutečnou masivní záležitost. Hlavním kritériem 
je ovšem perzistence. 
 

Vývoj masivního multi-playeru 
 
 Počátek MMOG je spojen s koncem 70. let 20. století. Na sálových počítačích anglické 
Essex University naprogramovali dva talentovaní studenti Richard Bartle a Roy Trubshaw hru 

                                                 
10 RPG patří společně s „adventurami“ k časově nejnáročnějším hrám, což ostatně platilo i pro herní systém Dungeons & Dragons, 

jejich papírového předchůdce. Vývoj herní postavy (někdy také skupiny herních postav), charakteristický rys tohoto žánru, 
vyžaduje, aby hráč procházel často velmi rozsáhlý herní svět ve snaze získat předměty a dovednosti, jež mu pomůžou ve zdárném 
zdolání překážek na cestě k cíli, ať už jím je pokoření úhlavního nepřítele nebo vyšší reputace u ostatních hráčů. Boje s 
prostředím, počítačem řízenými postavami a ostatními hráči, jsou předmětem mnoha skrytých výpočtů určujících jejich výsledek. 
Hráč si v mysli postupně vytvoří rozsáhlou databázi protivníků s jejich silnými a slabými stránkami a ta mu posléze pomáhá při 
přežití a postupu ve hře. Bojový nádech je s RPG skutečně silně spjat, neboť hra Dungeons & Dragons byla převážně o boji. 

11 Někdy se rozlišují dva typy perzistentních světů. V prvním případě zůstává hráčova virtuální postava ve hře i po jeho odpojení a 
ostatní hráči s ní mohou interagovat. V druhém případě takováto interakce není možná a pak jde o pseudo-perzistentní virtuální 
svět. 
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MUD. Tento přímý předchůdce dnešních MMOG (platí zejména pro MMORPG, jejich nejsilnější 
subžánr) spatřil světlo světa na podzim roku 1978. MUD je zkratkou pro Multi-User Dungeon 
(později také Multi-User Dimension či Multi-User Domain) a značí nejenom tento jeden herní 
produkt zmíněné dvojice programátorů, nýbrž také celý jeden typ her. Už samotný název obsahující 
slovo „dungeon“ dává tušit volnou vazbu na herní svět, přesněji na systém Dungeons & Dragons. 
Prostředí nemuselo být nutně omezeno na „dungeony“ a jiné stísněné prostory bez osvětlení - 
prvořadá byla spřízněnost s oním herním systémem - přesto obsahoval první MUD vedle 
venkovních lokací i řadu podzemních kobek, kde se hráči utkávali mezi sebou a se širokou paletou 
serverem řízených nepřátel (díky fantasy zasazení nebyl výjimkou jejich nelidský původ). Herní 
postavy si se stoupajícím počtem zabitých nepřátel zlepšovaly své schopnosti a dovednosti, což 
zvyšovalo jejich šanci vyjít vítězně z dalších soubojů. Pro MUD tedy platí to samé, co pro 
jakoukoliv jinou RPG hru: důležité nejsou schopnosti skutečného hráče (jako je například rychlost 
pohybu myši při zaměřování protivníka v FPS hře), nýbrž investovaným časem posilované 
schopnosti hráčovy virtuální herní postavy; jde o jiný gameplay. V dalších dekádách se ukázalo, že 
RPG je nejschůdnějším a z toho důvodu i nejčastějším subžánrem MMOG. Vedle lepších schopností 
mohou hráči usnadnit jeho cestu také lepší zbraně a další předměty, které může najít nebo vyměnit s 
jinými hráči či počítačem řízenými postavami (NPC – Non-Player character). Samozřejmostí byla 
možnost nezávazného chatování mimo herní kontext s ostatními hráči. 
 Pro MUD a jeho nejbližší následovníky je charakteristické čistě textové provedení. 
Nepočítáme-li pseudografiku typu „ASCII artu“, byl hráč zcela odkázán pouze na slova. Takové 
provedení má svá pro i proti. Zásadní nevýhodou je velký nárok na hráčovu obrazotvornost – text se  
nedá na rozdíl od grafiky vnímat s takovou bezprostředností. Chce-li návštěvník textového 
virtuálního světa zjistit, v jaké herní lokaci se jeho postava právě nachází, musí zadat patřičný 
příkaz, na jehož základě mu server vypíše aktuální informace o jeho okolí včetně jmen herních 
postav, které s ním tento nejbližší prostor sdílí. Tento výpis bývá často značně dlouhý a je docela 
dobře možné, že v nepřátelském prostředí bude herní postava mrtvá dříve, než si hráč všechny 
důležité údaje vůbec přečte. Pro jedince se slabší imaginací může být pohyb v textovém MUDu 
nepřekonatelným problémem. Je-li hra vybavena alespoň nejzákladnější grafickou nadstavbou, 
rychlost orientace v prostoru se významně zefektivní. Naopak podstatnou výhodou těchto starších 
verzí MMOG jsou snížené nároky a náklady na dnes tolik vyhledávaný multimediální obsah. 
Vývojářům odpadají starosti s tvorbou 3D modelů, animací, zvukových efektů a doprovodné hudby 
a mohou se více soustředit na hlubší a přesvědčivější příběh, gameplay a umělou inteligenci, což 
jsou sice prvky postrádající lesk, pro bohatý herní zážitek přesto naprosto stěžejní. Je mnohem 
jednodušší (pro vývojáře) definovat v kódu hry předmět “koňské spřežení”, přisoudit mu určité 
vlastnosti týkající se rychlosti pohybu ve virtuálním světě a životnosti a takto vytvořený slovní 
objekt bez jakékoliv grafické reprezentace poskytnout hráčům k zakoupení, než podstupovat 
dlouhou práci v grafickém programu při tvorbě obrazové verze. Pro řídící software hry je textová 
podoba naprosto dostatečná, neboť jeho kód má blíže k textu než obrazům; grafika je nadstavbou, 
jež má význam pouze pro hráče. Vývoj, který textové světy v dalších letech prodělaly byl velký, a 
pamětníci jsou přesvědčeni, že bohatství vnitřní struktury světů složených ze slov dosáhlo velikosti, 
jaké současné grafické MMOG nedosahují. Stovky příkazů umožnily hráčům provádět řadu 
navzájem se pouze jemně lišících aktivit a tím silně obohatit gameplay a hloubku hry. To je možná 
hlavní důvod, proč textové virtuální světy fungují i dnes a poskytují uspokojivý herní zážitek 
náročnějším hráčům, kteří se do grafických MMOG připojí pouze občas kvůli odreagování; finanční 
stránka věci také hraje podstatnou roli: textové MMOG jsou dnes až na výjimky zdarma. Volba 
textového řešení nebyla pochopitelně dána pouze těmito jeho přednostmi. MUD vznikl v době, kdy 
počítačová grafika byla stále ve svých počátcích a vyžadovala kritické procento výpočetního 
výkonu. Její zapojení tedy nebylo dost dobře možné. Textové řešení rovněž mělo ve srovnání s 
grafikou mnohem menší nároky na datovou propustnost sítě. 
 MUD byl rychle zdokonalován, každá verze přinášela novinky pro gameplay a zmínky o 
něm se brzy rozšířily i mimo univerzitu v Essexu; jeho kopii si pořídily další univerzity v Evropě a 
USA. Každá kopie však tvořila vlastní svět se svým unikátním stavem, vzájemná propojenost zatím 
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nebyla možná. Originální MUD12 zůstával omezen na prostředí lokálních sítí jednotlivých 
univerzitních zařízení a k nim připojených elektronických terminálů, u nichž hráči seděli. Hra 
umožňovala zapojení maximálně 36 hráčů (kvůli omezení danému specifickou architekturou 
použité výpočetní techniky), takže o skutečně masivní záležitost ještě ani nešlo. Ve chvíli, kdy k 
centrálnímu serveru byly připojeny modemy, otevřela se možnost účasti hráčů mimo univerzitní síť. 
Zájem tehdy ještě nevelké britské online komunity byl tak velký, že se hráči mezi sebou složili na 
zakoupení dalších modemů, a externí účast ve hře se tak ještě zvýšila. Šlo o skutečné nadšence, 
jelikož MUD byl v provozu pouze v nočních hodinách, kdy hlavní univerzitní počítač nebyl využit 
pro vědecké úkoly. 
 Richard Bartle ve své knize Designing virtual worlds hovoří v souvislosti s originálním 
MUDem o první epoše virtuálních světů. Ta druhá začala v roce 1985 a zahájila vedle diverzifikace 
herních témat a postupů i přechod na rozšířenější typy počítačů, což mimo jiné zapříčinilo částečnou 
komercializaci. Poskytovatelé síťových služeb pro veřejnost (americká společnost Compuserve, 
britský CompuNet) nabídli svým klientům možnost hrát za poplatek multi-playerové hry vytvořené 
různými nadšenci pobývajícími většinou ještě na univerzitách. Tento studentský původ, jenž 
umožňoval odvážnější experimentování, byl hlavní příčinou rychlého rozvoje celé koncepce 
MMOG. „Prakticky veškeré klíčové problémy návrhu virtuálních světů byly pojmenovány v první a 
druhé epoše. Např. v roce 1987 už byly docela slušně ustanoveny, a také již fungovaly, všechny 
protokoly a prostředky k odstranění problémů s hráči přímo ve hře, to vše díky průkopnickému úsilí 
lidí jako Mark Longley (MUD1), Michael Lawrie (MIST) a Pip Cordrey (MirrorWorld).“II 
 Projekty třetí epochy (1989 – 1995) rozšířily gameplay. Ze základní RPG linie MUDu se 
vydělily tři výrazné projekty: TinyMUD, LPMUD a DikuMUD. Ty technicky těžily ze staršího 
AberMUDu, protože podporovaly Unixové operační systémy (díky kódu napsaném v rozšířeném a 
všestranném programovacím jazyku C). Nejdůležitější novinkou představenou TinyMUDem byla 
možnost vytvářet uživatelské objekty přímo v samotné hře. Nešlo pouze o objekty typu výbava pro 
herní postavu, nýbrž o celé lokace. Jednalo se sice o virtuální svět, herní stránka však byla 
potlačena; z dnešního pohledu lze TinyMUD označit za předchůdce MMOSG (Massively Multi-
player Online Social Game – Masivně Multi-playerová Online Sociální Hra), dalšího populárního 
subžánru MMOG. Příběhová linie zde v podstatě chybí a je na samotných hráčích, zda nějakou 
vytvoří. Hráči, v tomto případě spíše obyvatelé virtuálního světa, TinyMUDu tak po většinu času 
vytvářeli objekty a diskutovali o nich. Nikomu ani moc nevadilo, že řada těchto objektů postrádala 
jakoukoliv funkci. LPMUD se pokusil doplnit kreativní svobodu TinyMUDu o příběhovou stránku. 
Jeho tvůrce, Lars Pensjö z Göteborgské univerzity, nebyl na rozdíl od některých svých vývojářských 
kolegů přesvědčen o nekompetentnosti hráčů vytvořit obsah virtuálního světa, ať už šlo o objekty, 
jejich možné interakce nebo příběh. Zastával názor, že hráči tyto důležité kroky zvládnou často lépe 
než vývojový tým. Proto také implementoval do svého projektu speciální programovací jazyk, jenž 
dovolil hráčům s dostatečnou programátorskou zkušeností vytvářet vedle nových objektů i jejich 
funkce. DikuMUD podobnou volnost nenabízel, jeho programová struktura ale byla velmi přehledná 
díky propojení se snadno editovatelnými datovými soubory. Provozovatelé vlastnící základní 
zdrojový kód tak mohli snadno docílit úprav podle svého přání. 
 Další změny se dostavily v roce 1990, kdy Stephen White, častý uživatel TinyMUDu, 
vytvořil TinyMUCK, který dal obratem vzniknout systému MOO (MUD object oriented – Objektově 
Orientovaný MUD). Objektovou orientací se zde má na mysli specifický způsob správy obsahu 
virtuální světa a v širším slova smyslu paradigma programovacích jazyků. Objektové programování 
má řadu výhod – přináší časové úspory, snadněji překonává problémy spojené s existencí různých 
výpočetních platforem, je poměrně přehledné, a tudíž se mu lze rychleji naučit. Nejpopulárnějším 
zástupcem systému MOO byl asi projekt LambdaMOO, virtuální svět se servery umístěnými v 
americkém státě Washington. Návštěvníci MOO měli brzy k dispozici podobně silné vývojářské 
nástroje jako v případě LPMUDu. TinyMUCK podnítil vedle MOO ještě vznik dalšího systému, 

                                                 
12 Originální MUD, označovaný někdy jako MUD1, je dodnes dostupný přes protokol TELNET na adrese telnet://british-

legends.com:27750. Stále má mnoho příznivců. 
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TinyMUSHe. Ten obsahuje několik pokročilých funkcí typu samospouštění určité události. 
 Pro většinu projektů třetí generace MMOG bylo typické snadnější uvedení do provozu a 
přizpůsobení potřebám a preferencím jednotlivých hráčských komunit. Díku tomu popularita 
MMOG rostla: „Analýza datového průtoku na páteřní síti NSFnet, jež byla provedena roku 1993, 
skutečně ukázala, že něco přes 10% vyměněných informací souvisí právě s provozem MUDů; 
jinými slovy, MUDy tvořily před příchodem rozhraní World Wide Web nějakých 10% Internetu!“III 
Mělo to však i své stinné stránky: ukázalo se totiž, že touha měnit „polotovar“ MUDu podle svých 
představ není zas tak silná, a spousta samostatných kopií nepřinášela v podstatě žádné změny – 
nepočítáme-li jiné hráčské složení. Vývoj tedy poněkud stagnoval. 
 Čtvrtá epocha (1995 – 1997) znamenala především přesun nejmodernějších projektů do 
komerční sféry. S nástupem internetového rozhraní WWW (World Wide Web) se pojem „online“ 
definitivně zařadil do slovní zásoby mnoha lidí. Výsledkem byl velký zájem o připojení k internetu 
motivovaný vedle služby WWW i možnostmi elektronické pošty. Řada nových uživatelů internetu 
si povšimla existence MMOG a chtěla si je vyzkoušet. Počty klientů rostly a s tím samozřejmě také 
příjmy za hodinové připojení do hry (hodinové sazby byly v té době běžné). Provozovatelé si mohli 
dovolit nabídnout hráčům lepší a spolehlivější zázemí, což vedlo k větší stabilitě herního systému 
při stoupajícím počtu hráčů v jedné hře. Ceny za připojení k internetu byly mnohem přijatelnější a 
odklon od přímého vytáčeného připojení k hernímu serveru, které v případě meziměstských nebo 
dokonce mezinárodních spojení snadno přiblížilo nejednoho hráče k osobnímu bankrotu, se dal 
naprosto očekávat. Pokud vývojář prodal svou hru velkému provozovateli, jakým byla třeba 
americká společnost AOL poskytující celou řadu online služeb, mohl počítat se slušným finančním 
ohodnocením Hry jako Gemstone III a Dragon's Gate přinesly svým autorům a provozovatelům 
měsíčně přes milión dolarů. „Dokonce i „upadající“ NeverWinter Nights (NWN) vynesly roku 1996 
kolem 5 miliónů dolarů, třebaže hry se mohlo zúčastnit maximálně 500 hráčů najednou.“IV 
 Tou dobou však již existovaly u herních společností plány, jak přetransformovat MUDy ve 
skutečně masivní záležitost – přejít od hráčských základen čítajících maximálně tisíc hráčů alespoň 
o jeden řád výš. Členové vedení firem si uvědomili, že bude třeba ještě více zlevnit poplatky za 
účast ve hře, protože tak dojde na tolik potřebné rozšíření hráčské základny. Výdělky v ideálním 
případě neklesnou, poněvadž nižší poplatek s sebou přinese více platících klientů. Vedle snížení 
poplatků hry rovněž přešly z hodinových sazeb na měsíční paušální poplatek – brzy se ukázalo, že 
tento krok hráče ještě více připoutá, neboť málokterý hráč chtěl po čtrnácti dnech neúspěšného hraní 
přijít o další dva týdny předplacené hry. Během těchto dalších dvou týdnu mohla hra začátečníka 
konečně upoutat a provozovateli zajistit dalšího pravidelného uživatele. Měsíční sazba zůstala 
hlavním platebním modelem dodnes, alespoň v USA a Evropě. S přechodem od drahého 
modemového připojení, jež omezovalo komunitu na lokální rozměr, na rozhraní WWW přišel i 
začátek globalizace MMOG hraní. Náhle bylo možné, aby například německý hráč hrál s 
americkým a pokud byli oba patřičně jazykově vybaveni, mohla jejich vzájemná komunikace 
přerůst do skutečně multikulturních rozměrů. 
 Rapidní zvýšení počtu hráčů v jedné hře společně s prudkým nárůstem výpočetního výkonu 
v devadesátých letech otevřelo dveře páté generaci MMOG, která dle Bartla trvá dodnes. Pro její 
zástupce je charakteristické grafické provedení a internetové připojení (hráč se k hernímu serveru 
připojuje přes svého poskytovatele internetové služby, nikoliv pomocí přímého telefonního spoje). 
První grafickou MMOG byly sice NewerWinter Nights provozované na službě AOL už v roce 1991, 
v jejich případě však šlo ještě o starší a výrazně dražší způsob připojení. Teprve o hře Meridian 59 
vydané v září 1996 se dalo hovořit jako o skutečné grafické MMOG; její vývojáři hráči dokonce 
poskytli 3D pohled první osoby. Byla to však až legendární společnost Origin Systems, kdo zahájil 
masový zájem o MMOG. Tato vývojářská společnost vydala v roce 1997 za pomoci silného 
vydavatele Electronics Arts dnes již časem prověřenou a stále aktivní MMOG Ultima Online (UO), 
která postupem času zaznamenala až 250 000 hráčů. Origin mohl dopředu počítat s úspěchem, 
neboť jeho MMOG navazovala na dlouhou a kultovní sérii RPG her Ultima, které vycházely od 
první půle osmdesátých let a herními kritiky byly většinou vyzdvihovány pro svůj pokročilý herní 
model, jenž obsahoval určitý apel na uvědomění si morálního rozměru svých činů. UO si získala 
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hráče v Americe, Evropě i Asii. Jejich společná hra však není úplně běžná - v důsledku složité 
struktury světového internetu obsahující řadu uzlových bodů, na nichž vzniká zpoždění při výměně 
dat, provozovatelé MMOG často volí (zejména v případě subžánrů spoléhajících na rychlost 
hráčovy reakce) systém samostatných serverů pro jednotlivé virtuální herní světy  (v případě UO jde 
o tzv. shardy). Evropští hráči proto nejčastěji volí kvůli plynulé hře evropský server, japonští ze 
stejného důvodu (a také pro příliš silnou jazykovou bariéru) některý z japonských serverů. To ale 
neznamená, že by evropskému hráči byl odepřen přístup například na americké servery; jeho 
poskytovatel internetu může mít totiž natolik průchodné spojení s páteřní mezikontinentální sítí, že 
je schopen hráči nabídnout plynulý herní zážitek v jakémkoliv serveru na Zemi. Oněch 250 000 
(historické maximum dosažené roku 2003) hráčů UO je proto nepravidelným poměrem rozděleno 
mezi několik desítek oficiálních serverů po celém světě, přičemž hráč z jednoho serveru se nemůže 
setkat s hráčem z jiného serveru - pouze v případě, že by se na něj také připojil, což by ovšem 
znamenalo povinnost vytvořit si novou herní postavu, aby příchodem již vyvinuté postavy nebyla 
narušena rovnováha hry. Existují i rozsáhlé MMOG, které se vydaly cestou jediného světa. Spoléhají 
sice také na mnoho serverů, ty jsou však propojeny takovým způsobem, aby umožnily přechod z 
jedné herní lokace přiřazené určitému serveru do druhé. Dobrým příkladem je v této práci přiblížený 
projekt Second Life (SL). V případě UO šlo každopádně až o několik desítek tisíc hráčů na jednom 
serveru, což se provozovateli vyplatilo. Zájem o UO je dodnes posilován nepravidelným vydáváním 
přídavků (tzv. datadisků) a třebaže se její hráčská základna zmenšila na zhruba 135 00013 hráčů, nic 
nenasvědčuje brzkému ukončení jejího provozu - na rok 2007 jsou plánovány dva doplňující 
„datadisky“. 
 Úspěch Ultimy Online motivoval ostatní herní vydavatele, aby začali financovat vývoj 
nových grafických MMOG, a konkurence tak postupně vrostla. MMORPG je přitom nejčastějším 
subžánrem moderních MMOG. Vedle MMORPG existují ještě tyto subžánry: 
 

• MMOFPS (Massively Multi-player Online First-Person Shooter – Masivně Multi-playerová 
„střílečka“ z pohledu první osoby) 

• MMORTS (Massively Multi-player Online Real-time Strategy - Masivně Multi-playerová 
strategie v reálném čase) 

• MMOSG (Massively Multi-player Online Social Game - Masivně Multi-playerová Online 
Sociální hra) 
•  

 Rozlišují se i další subžánry s vlastním gameplay jako například MMOR (Massively Multi-
player Online Racing - Masivně Multi-playerové Online závodění), ty však dnes zabírají pouze 
malou část trhu. Obecně lze u všech subžánrů konstatovat vzájemné obohacování, přičemž 
nejvlivnějším je bezesporu MMORPG. V případě hry Test drive Unlimited, jež je zařazována do 
mladé kategorie MMOR, si hráč vytvoří herní postavu, koupí ji dům a vůz pro závodění, aby mohla 
objíždět jeden z Havajských ostrovů a vyhledávat závody, jejichž cílem je vydělat si peníze na další 
vozy pro závodění. Postupem časy hráč kupuje další domy, neboť rozrůstající se vozový park 
vyžaduje více místa pro skladování, a navštěvuje obchody s oblečením, aby změnil vzhled své 
postavy. Hra obsahuje silné prvky MMORPG (vývoj postavy – v tomto případě skrze stále 
výkonnější závodní vozy a rostoucí reputaci) a náznaky MMOSG (socializace v závodních klubech, 
pořádání společných závodů nebo obchodování s vozy). Nebýt převahy závodního gameplay (Hráč 
sám musí řídit vůz) jednalo by se pouze o speciální MMORPG zaměřené na silně konzumní styl 
života. Vlivy MMORPG najdeme i u MMOFPS PlanetSide – převažuje gameplay FPS, má ale 
výrazné přesahy do RPG (vývoj postavy, reputace). Podobně u MMORTS hraje často silnou roli 
postupné vylepšování jednotek, což lze považovat za formu vývoje postavy v RPG. Tituly Test drive 
Unlimited a PlanetSide dobře ilustrují poněkud nejasné hranice subžánrů se současnou dominancí 
MMORPG. Tento stav je logickým vyústěním textové minulosti MMOG – RPG hry jako jediné 
nevyžadovaly pro svůj chod grafické řešení, a proto mají také nejdelší historii, během níž překonaly 

                                                 
13  Dle žebříčků popularity MMOG na http://www.mmogchart.com. 
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spoustu koncepčních potíží, a slouží jako silná inspirace i pro autory jiných subžánrů MMOG. Je 
otázkou, zda se ostatní subžánry od vlivu MMORPG někdy oprostí; tento krok by si od vývojářů 
vyžadoval nové přístupy a chuť více experimentovat, což závisí mimo jiné na vůli produkčních a 
vydavatelských společností. Nadějně se v tomto ohledu jeví stále rostoucí konkurence na trhu 
MMOG, jejíž vrchol je v nedohlednu. Autoři a provozovatelé budou muset zvolit jiné přístupy, 
chtějí-li i do budoucna počítat s udržením a růstem hráčské základny, případně s hráči, jimž se 
dnešní MMOG nezamlouvají a čekají na jinou koncepci. Velkou výzvou, jež by jistě oslovila velký 
počet lidí s nedostatkem akční povahy, je masivně multi-playerová online „adventura“. Ta by 
vyžadovala specifický gameplay a měla by zaručit společné rozplétání příběhu. Nemělo by se 
přitom stát, že jediný hráč dojde na konec příběhu a hra tím pro ostatní ztratí smysl. I kvůli 
ziskovosti celého projektu by bylo zapotřebí přidávat do narativní složky hry stále nové vrstvy, k 
čemuž by jistě mohli posloužit sami hráči. Náročnější hráči v současnosti očekávají vydání hry 
Spore od legendárního vývojáře Willa Wrighta14 - ta má obohatit možnosti společného hraní. Hráč 
se stane Bohem řídícím teleologickou evoluci života od jednobuněčných organismů až po vyvinutou 
společnost podnikající výpravy do vesmíru. Organismy budou nabývat mnoha unikátních podob, a 
proto na oficiálním serveru vznikne centrální databáze všech organismů, co hráči během provozu 
hry vytvořili - z této databáze si každý bude moci stáhnout výtvory ostatních hráčů a zařadit je do 
svého světa. Wright proto svůj projekt označuje jako Massively single-player – Masivní Single-
player, neboť hráči nebudou mít možnost aktivně zasahovat do světů jiných hráčů. 

VYBRANÉ ETICKÉ ASPEKTY MMOG 
 
 Účast v MMOG není povinná. Člověk si tedy může položit otázku, zda učiní správně, vydá-
li se do kyberprostoru a věnuje mu část svého času na úkor reálného světa. Stojí zde před morální 
volbou, jejíž následky mohou přímo ovlivnit nejen jeho samého, ale například i okruh jeho 
nejbližších. Hranice mezi reálným a virtuálním světem však nemusí být vždy tak ostrá, jak by se 
mohlo zdát, a hráčovy aktivity ve virtuálním prostoru nestojí nutně proti jeho zájmům v reálném 
světě. Důkazem je například možnost založit si legální komerční činnost v MMOSG Second Life a 
vydělávat tam peníze směnitelné za měnu reálného světa. Pokud je virtuální svět propojen s tím 
reálným, vyvstává samozřejmě otázka, nakolik je možné přistupovat ke MMOG jako k jakési etické 
laboratoři, kde je možné vyzkoušet všechny odstíny lidského chování. Podle mínění mnoha hráčů, 
jak vyplynulo z rozborů příspěvků na diskuzních fórech, je takový přístup ke společnému prostředí 
proti předpokládaným nepsaným pravidlům „fair-play“ a měl by být omezen na privátní oblasti. 
První skupinou vybraných etických aspektů MMOG jsou ty, jež mohou mít silný dopad zejména v 
reálném světě. Druhá skupina už si všímá i jednání s možnými silnými důsledky pro svět virtuální. 
 

Přínosy a nebezpečí vstupu do virtuálního světa pro lidský život mimo něj. 
 

Přínosy 
 

Socializační prvek 
 

 Kromě pozitivního dopadu na jedince v podobě šťastných pocitů během úspěšného hraní 
zábavné hry virtuální sdílené prostředí umožňuje snadnější socializaci jedinců s výraznou 
komunikační bariérou v běžném typu komunikace. Herní příběh může oproti prostému chatu na 
webových stránkách působit jako silný stimul pro odhození zábran, neboť hráče staví do určité role, 
která je někdy natolik silná, že hráč zapomíná na sebe sama. Důležitá je však i hráčova povaha před 
vstupem do MMOG, neboť socializující efekt je znám spíše u lidí, kteří o kontakt sice stojí, jsou ale 
příliš plaší. MMOG je pro ně pak vhodným nástrojem k získání přátel15. Nestává se často, aby 
samotářsky založený hráč začal v MMOG náhle vyhledávat společnost – jedině snad v případě, že 
                                                 
14 Autor zásadních her SimCity, Sims a jejich MMOG verze Sims Online. 
15 Fyzické setkání hráčů ze stejné „gildy“ je běžné už i v ČR. 
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se snaží držet nějaké herní role, jež socializaci vyžaduje. Introvertní hráči jinak většinou volí, pokud 
to úspěšný postup ve hře alespoň částečně umožňuje, herní styl, který nazývají „společně sami“. 
Návrháři se snaží ulehčovat socializační procesy hráčům, kteří o ně mají zájem, neboť platí: čím 
více přátel si hráč ve virtuálním světě získá, tím větší bude jeho závazek pro setrvání v něm, a tím 
více peněz provozovatel získá. V poslední době proto vývojáři do svých produktů přidali například 
možnost hlasové komunikace, která disponuje oproti chatu větším prostorem pro vyjádření emocí. 
Řada prvků však vyžaduje ještě další vývoj: např. simulace mimiky tolik potřebné pro neverbální 
komunikaci. 
 

Vzdělávací potenciál 
 

 Dalším pozitivem MMOG je jejich zatím stále ještě málo využívaný edukační potenciál. 
Constance Steinkuehler ve své práci Learning in Massively Multiplayer Online Games popisuje 
konstruktivistickou povahu těchto her: nově příchozí hráči se okamžitě naplno zapojují do hry a 
orientaci v jejím systému získávají nikoliv na základě předchozího nastudování návodů a příruček, 
nýbrž skrze vlastní herní aktivitu. Ta může sice vést k nezdaru, nicméně možnost pokračovat je 
vždy k dispozici, a neúspěch tak poskytuje užitečnou zpětnou vazbu. Toto platí i pro řadu nemulti-
playerových her, MMOG celý proces zefektivňuje přidáním kolaborativního prvku – aby se hráč 
skutečně mohl začít úspěšně pohybovat ve virtuálním světě, potřebuje asistenci zkušenějších hráčů. 
Ti, podobně jako herní prostředí, poskytují zpětnou vazbu. Herní systém je nastaven tak, aby hráč 
využíval vždy maximum svých aktuálních možností; ty se v průběhu hry zvyšují, s čímž přicházejí i 
náročnější úkoly. Tuto konstruktivistickou strukturu edukačního procesu lze vidět nejenom ve 
fantasy MMORPG, kde bude hlavním cílem kolaborativního vzdělávání nejspíš pouze úspěšný 
postup při eliminaci protivníků či výhodné obchodování – je vlastní i MMOG projektům, jejichž 
komunity jsou částečně zaměřeny na získání znalostí a schopností použitelných v reálném světě: 
znovu můžeme zmínit Second Life, jehož provozovatel, kalifornská společnost Linden Lab, 
poskytuje firmám, neziskovým organizacím, vzdělávacím institucím i jedincům virtuální prostory 
pro vytvoření edukačního projektu v bezpečném prostředí. Nejedná se přitom pouze o virtuální 
přednášky, kde jde vlastně jen o jakousi asymetrickou videokonferenci; SL nabízí i projekty 
vyžadující přímou aktivitu vzdělávaného návštěvníka, jako je třeba nácvik evakuace při průmyslové 
havárii nebo první pomoc při dopravní nehodě.16 Vzdělávací projekty poskytující návštěvníkovi 
možnost vytvářet vlastní objekty posouvají efektivitu celé věci ještě dál, neboť uživatel do těchto 
předmětů dává kus své osobnosti, což zakládá pevnější vazbu s předměty. Při této kreativní činnosti 
tvůrce reflektuje svůj hodnotový systém a dosud získané znalosti ve hře i mimo ni a explicitně 
zvažuje souvislost svého výtvoru s přiděleným vzdělávacím úkolem. Osvojení studovaného 
materiálu je pak snadnější. Marina U. Bers ve své studii Identity construction environments: 
Developing personal and moral values through the design of a virtual city17 sledující vývoj a 
uvědomění si osobního hodnotového systému volí právě metodu učení pomocí návrhu a tvorby 
vlastních virtuálních předmětů ve sdíleném prostředí. Na konci výzkumu provedla s každým 
účastníkem rozhovor, v němž většina dětí prokázala nově nabyté základní i pokročilé přemýšlení o 
abstraktních problémech, což byl důsledek konstruktivně pojatého učení. 
 Zajímavě se jeví plánovaná čínská MMOG Zon zaměřená na nenásilnou výuku 
mandarínštiny pomocí zábavného gameplay. Hráči bude umožněno postupně vstřebávat základy 
jazyka a kultury (mimo jiné i za pomoci ostatních hráčů) a hra jej odmění body podle dosažené 
znalosti. Body hráč uplatní při budování kariéry (ta může být např. vědecká, obchodní či bojová), 
což poslouží jako silná motivace pro hráče, jimž jde o jejich virtuálně-sociální status. Prozkoumat 
veškerý unikátní vzdělávací obsah hry, který bude díky odměnám pro hráče velmi atraktivní, by 
mělo zabrat alespoň 3 000 hodin. Zatím není jasné, zda autoři umožní vytvářet hráčům i vlastní 
obsah. 

                                                 
16 Více na: http://www.simteach.com/wiki/index.php?title=Second_Life_Education_Wiki. 
17 Studie byla zaměřena na děti staré kolem 13 let. Konstruktivistické paradigma se ale vztahuje i na dospělé. 
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 Zdá se, že známý McLuhanův bonmot „Ten kdo chce rozlišovat mezi učením a zábavou, neví 
o nich vůbec nic.“ skutečně platí. Konstruktivistický způsob získávání znalostí je sám o sobě však 
pouhým předpokladem efektivního využití virtuálních prostředí ve vzdělávání, tedy alespoň pokud 
považujeme člověka za tělesnou bytost pohybující se primárně v reálném světě a nikoliv už za 
„pouhé“ vědomí v podobě čisté energie putující po síti. Klíčový je proto přesun nabytých znalostí 
do reálného světa. Zabývá se jím například Carlos Ruggeroni v článku Ethical education with 
Virtual Reality: immersiveness and the knowledge transfer process. Jeho součástí je případová 
studie zkoumající možnosti virtuálních prostředí simulujících reálný život přivést uživatele k 
pochopení etických principů spojeným s každodenním společenským stykem. Ruggeroni z výsledků 
usuzuje, že prvořadou podmínkou úspěšného přenosu získaných znalostí a návyků do situací v 
reálném životě není vysoký stupeň imerzivní kvality virtuálního řešení, ale angažovaná účast v dění 
virtuálního světa. Takovýto soustředěný zájem se de facto blíží prožívání reálných událostí a lze jej 
částečně popsat pomocí tzv. Flow theory (můžeme přeložit jako Teorie toku) vypracované 
psychologem Mihálym Csíkszentmihályim. Nachází-li se člověk v toku, je plně ponořen do právě 
prováděné aktivity, na nic jiného nemyslí, ztrácí pojem o čase a tento stav mu přináší maximální 
štěstí. Každá část aktivity nevyhnutelně navazuje na druhou, což Csíkszentmihályi přirovnává k 
jazzové hře na hudební nástroj. Aby byl tok aktivován, musí být dosaženo rovnováhy mezi 
náročností aktivity a hráčovými schopnostmi. V tu chvíli už je lhostejné, zda hráč používá 3D brýle 
a rukavici simulující hmat, nebo sedí v nepohodlné pozici u černobílého monitoru (někteří vývojáři 
jsou dokonce toho názoru, že jednodušší grafika přináší větší hráčovu vtaženost než velkolepé 3D 
scény, neboť si žádá silnější aktivitu jeho imaginace, a tak dává zapomenout na své nedostatky). 
Navzdory této povaze přesunu znalostí a návyků nelze tvrdit, že hráč automaticky opakuje v 
situacích podobných těm herním stejné aktivity. Nejedná-li se přímo o zkratkovité jednání, musí v 
hráčově mysli nutně existovat vyčleňování společensky nežádoucích vzorů jednání. Jinak by už 
stovky lidí dávno zemřely na následky hypotetické střelby vedené hráči některých násilných her, 
které, pokud k bezdůvodnému násilí přímo nenabádají, alespoň jej neodsuzují a neukazují jeho 
následky. Tak tomu ale rozhodně není. 
 

Nebezpečí 
 

 Kontrola jednání však, zdá se, není dokonalá a může vést k jiným negativním jevům, 
přičemž ani násilné činy dnes nelze zcela vyloučit. Hráče však nejvíce ohrožují jiné možné 
následky: postupná ztráta zájmu o dění v reálném světě (typická pro hráče s výrazně „únikovými“ 
tendencemi), rozklad vlastní identity a hodnotového systému a psychické poruchy způsobené 
adiktivním chování. Násilí je v tomto směru zmiňováno nejčastěji, neboť se jedná o mediálně 
vděčné téma, nejprve se však zastavme u hrozby závislosti. 
 

„Syndrom alternativního světa“ 
 

 Vtaženost do virtuálního světa je někdy tak velká, že zanechává na hráči následky i po 
odpojení ze hry. Michael Heim popisuje v knize The Metaphysics of Virtual Reality tzv. Syndrom 
alternativního světa (AWS). Výzkumy chování vojenských pilotů procházejících výcvik na 
simulátoru ukázaly, že tito ztráceli orientaci a udělalo se jim nevolno ve chvíli, kdy pohyb vlastního 
simulátoru v reálném světě (kabina simulátoru využívá hydrauliku ke svému pohybu) a tedy i pohyb 
jejich fyzického těla, nekorespondoval s vnímaným pohybem ve virtuálním prostoru, případně s ním 
nebyl v časové shodě a lidský mozek mohl tento asynchronismus rozpoznat, ať už vědomě či 
nikoliv. K podobnému zpoždění zobrazovaného obsahu oproti skutečnému pohybu lidského těla pak 
může dojít i v jiných imerzivních systémech virtuální reality reagujících na uživatelům pohyb. Mysl 
se nestačí adaptovat na virtuální pohyb. Po několika hodinách k této adaptaci však dojde a virtuální 
tělo získá převahu nad fyzickým. Když člověk následně virtuální prostředí opustí, návyky 
virtuálního těla okamžitě nezmizí a na chování takto poznamenaného jedince je znát AWS: v mysli 
se stále objevují obrazy z virtuálního světa, na něž má mozek tendenci reagovat podle umělých 
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pravidel virtuální reality (například náklon fyzického těla dopředu bez kroků provede chůzi 
virtuálního těla dopředu), a zpětná kalibrace na kinestezi fyzického těla v reálném světě je tedy 
něčím, co lze přirovnat opětovnému učení se chůzi po dlouhém upoutání na lůžku, byť netrvá tak 
dlouho a spánek většinou navrátí vše do normálu. Pokud však k pobytu v imerzivním virtuálním 
prostoru dochází opakovaně a často, AWS se může proměnit v Poruchu vyvolanou alternativním 
světem (AWD), jež tak snadno jako AWS nemizí a může způsobit nebezpečné chyby v 
senzomotorickém chování. AWS je v určité formě vyvolán i neimerzivním virtuálním prostředím, 
jakým jsou právě hry současné generace18. Podivné pocity při chůzi a manipulaci s předměty v 
domácnosti po několikahodinovém hraní nejsou ničím neobvyklým a občas dokonce vedou k 
menším zraněním. Vznikají zejména během hraní her využívajících iluzi trojrozměrného pohledu, 
přičemž jsou doplněny „záblesky“ dynamických herních situací (např. rychlá jízda v autě, jež se s 
podivuhodnou vizuální věrností hráči zjevuje v mysli po dlouhém a soustředěném hraní závodní 
hry). 
 

Závislost 
 
 Vedle tohoto nebezpečí hrozí hráči ztráta zájmu o reálný svět, která může vést k řadě 
společensky zavrhovaných jevů a jde ruku v ruce se vznikající psychickou závislostí. To samé lze 
nicméně prohlásit téměř o všem – knihy, filmy, hudba, sporty a mnohé další může člověka zavést do 
jakéhosi vnitřního světa, pokud čas, který těmto záležitostem věnuje, přesáhne určitou hodnotu. 
Odpovědnost za následky v podobě závislosti a příliš úzkého zaměření neslučitelného s kvalitním 
životem je v prvé řadě na hráči samotném. Někteří hráči ovšem namítnou, že jde vlastně o otázku 
priorit a oni sami pokládají dlouhý pobyt ve hře naopak za přínos k naplnění svého štěstí, přičemž 
svůj silný vztah ke hrám označují jako oddanost, nikoliv závislost. V okamžiku, kdy hra ohrožuje 
jejich samotné přežití (zejména hráči v Asii jsou proslulí dlouhým nepřetržitým hraním), však už 
neexistuje pro člověka odchovaného evropskou tradicí jediná věc, která by další pokračování ve hře 
ospravedlnila. Dlouhodobé a časté hraní MMOG může vést k podobné závislosti jako internet 
obecně. Jejím hlavním znakem je neustálé nutkání připojit se do sítě a strach, že pokud se tak 
nestane, postižený o něco přijde. Pokud už je připojený, často se pouze bezcílně pohybuje po 
kyberprostoru, aby oddálil ukončení připojení. Někdy tato závislost nejde rozeznat od závislosti na 
socializaci a komunikaci, k nimž internet poskytuje vhodný prostor. Taková závislost se stejně tak 
dobře může projevit v častém užívání mobilního telefonu. Jde tu tedy o dvě závislosti, jež se 
navzájem doplňují. 
 Suraj Kurapati z University of California Santa Cruz se ve své studii Addiction to Massively 
Multi-player On-line Games: An ethical analysis zaměřil právě na specifika závislosti na MMOG. 
Všímá si tzv. levelovaní, častého jevu v MMORPG. Aby mohl hráč ve hře postoupit dál, musí 
dosáhnout vyšší herní úrovně – k tomu slouží tzv. zkušenostní body (experience points). Těchto 
bodů může být navíc hned několik typů. Když jich hráč nasbírá určitý počet, dosáhne vyšší herní 
úrovně, což mu přinese silnější herní postavu, větší odměny ve hře atp. Někteří hráči při sběru 
zkušenostních bodů volí poměrně bezpečnou avšak monotónní cestu opakování určité neriskantní 
činnosti (např. sběr nerostů). Jiní jdou cestou o něco méně monotónní systematické eliminace 
protivníků. V obou případech jde o časově náročnou činnost, jejíž náročnost v některých hrách 
navíc ještě s každým přechodem na vyšší úroveň stoupá. Pokud hráč patří do skupiny spřátelených 
hráčů, tzv. guildy, má silnou potřebu udržet si v ní své postavení (případně jej zlepšit). Musí tedy 
sledovat pokrok ostatních hráčů ve skupině a úměrně tomu zvyšovat své schopnosti. Když poleví v 
„levelování“, propadne se ve skupinové hierarchii, nebo dokonce přijde o členství v gildě, což mu 
ztíží přístup k mnoha výhodám ve hře. Většina her dále neumožňuje odpojit se na všech místech 
virtuálního prostoru – hráč se musí pro tyto účely přesunout do některé ze speciálních zón, v 

                                                 
18 První kroky k větší imerzivitě v masovém měřítku byly již učiněny – nová herní konzole Nintendo Wii využívá bezdrátový 

ovladač Wii Remote, který vedle tlačítek nabízí i ovládání pomocí svého zaměřování na obrazovku a změn polohy. Úder virtuální 
tenisové rakety tak lze vykonat pomocí prudkého pohybu ruky s ovladačem, jenž věrně kopíruje trajektorii rakety. Mezi hráči se 
už dokonce vyskytla zranění způsobená vysokými nároky na rychlost pohybu či jeho složitý průběh. 
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opačném případě ohrozí perzistenci své postavy. V těchto rysech MMOG lze podle Kurapatiho 
spatřit zájem vývojářů a zejména provozovatelů udržet hráče ve hře co nejdéle. Někdy provozovatel 
vloží do hry určitý raritní předmět velké síly a nabádá hráče, aby jej hledali, a tím vlastně věnovali 
hře další čas. Příliš velká péče o virtuálního avatara nakonec může hráčevést ke ztrátě reálného 
zaměstnání a následně v důsledku neschopnosti platit za účast ve hře i k zamezení přístupu k 
samotnému avatarovi a jeho virtuálnímu majetku, neboť podle současných smluvních podmínek 
(ToS – Terms of service) mezi hráčem a provozovatelem patří soubor dat obsahujících informaci o 
avatarovi provozovateli, nikoliv hráči. Kurapati tedy situaci popisuje tak, že provozovatel počítá s 
finančně výhodnou závislostí a motivuje vývojáře, aby volili takové designérské prvky, jež závislost 
podpoří. Na druhou stranu uznává přínos zábavní hodnoty hry a oceňuje ty vývojáře, kteří volí 
prvky snižující závislost. Jde například o modifikace zkušenostního systému, které přinášejí určitý 
limit pro jeden den hraní. Pro hráče je pak zbytečné, věnovat se po zbytek dne obvyklým herním 
činnostem a pokud už se rozhodne po dosažení denního limitu ve hře zůstat, může např. obcházet 
spoluhráče a diskutovat s nimi. Hráči v příspěvcích na diskuzních fórech při serverech, jež využívají 
podobné limitující přístupy vyjadřují v této věci smíšené pocity: pokročilí hráči, pro něž hry 
vyplňují velkou část volného času, obvykle podobný přístup zavrhují jako něco v rámci žánru RPG 
nepatřičného, ti příležitostní tuto situaci naopak vítají, protože zaručuje větší rovnováhu herního 
prostředí. Podobné konflikty zájmů jsou nevyhnutelné, neboť MMOG jsou kolektivní záležitostí. 
 V Číně právě probíhá testovací proces nového systému, který budou muset do čínské verze 
své MMOG zařadit všichni vývojáři. Jde o kombinaci pozastavení odměňování hráče body či 
virtuálními předměty a ukončení samotné hry po uplynutí určitého času během jedné „herní 
session“. Použitý identifikační systém by měl zajistit, aby hráč po vynuceném odpojení nemohl 
jednoduše pustit hru znovu. Tento systém vznikl jako reakce na závislost na MMOG, která je v Číně 
ale třeba i Jižní Korei vnímána jako velký problém. Původní návrh počítal s aplikací systému na 
všechny hráče, po protestech plnoletých čínských hráčů však bude aplikován pouze na hráče mladší 
18 let. Je obtížné představit si v současnosti podobný represivní krok i v USA či Evropě, kde je 
hráčům přisuzována větší svoboda a zodpovědnost při rozhodování a pokud už vlády nějaké kroky 
podnikají, jde spíše o zákazy prodeje jednotlivých her podle toho, jak je různými institucemi a 
sruženími posouzen jejich obsah; možnost vyvolání závislosti není při hodnocení zohledňována. 
Nechtějí-li plnoletí hráči skončit u represivních pravidel uložených vládou herním vývojářům a 
provozovatelům, měli by nejen sami kontrolovat svou případnou vznikající závislost, jež může ve 
výsledku ohrozit je samotné a jejich blízké19, ale také více komunikovat s vývojáři a provozovateli 
her ohledně použitého herního systému. Provozovateli jde především o finanční úspěch projektu – 
podobné řešení herních systémů u mnoha MMOG je zčásti důkazem odporu ke změnám, odporu, 
jenž je převážně způsoben nedostatečnou zpětnou vazbou ze strany hráčů, kteří si konvenční hru 
nakonec stejně pořídí jednoduše proto, že chtějí něco hrát, přičemž provozovatele svou nákupní 
volbou jen utvrdí v jeho nenovátorském přístupu. Tato zpětná vazba společně s rostoucí konkurencí 
snad povede k systémům, jež nechtějí vyčerpat hráčův volný čas za každou cenu a přitom si díky 
dlouhodobějšímu charakteru hry zachovají ziskovost. MMOG s důrazem na rychlý vývoj postavy se 
tak stanou jen jedním možným přístupem. 
 

Herní násilí a jeho přesah do reálného světa 
 
 Posledním negativním jevem, jemuž se chci věnovat v souvislosti s možnými přímými 
dopady na reálný svět je problém násilí ve hrách. Jednou za několik měsíců se v médiích objeví 
zpráva, že došlo k brutální vraždě (nejčastěji několikanásobné). Brzy se zjistí (někdy nesprávně, jak 

                                                 
19 Před dvěma lety došlo k extrémnímu případu, kdy jeden jihokorejský pár zanedbal péči o svou čtyřměsíční dceru. Partneři odešli 

do internetové kavárny hrát svůj oblíbený World of Warcraft, dceru ponechali doma a v zápalu hry na ní jednoduše zapomněli. 
Více na: http://english.chosun.com/w21data/html/news/200506/200506140037.html. 

 Stránka http://games.groups.yahoo.com/group/WOW_widow/ pro změnu slouží jako komunikační prostor pro „WoW 
vdovy“, tedy ženy, jejichž partnery zajímá hraní hry World of Warcraft více než partnerský život. Jde v podstatě o ekvivalent 
„fotbalových vdov“. 
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později vyjde najevo), že pachatel hrál násilné počítačové hry – souvislost s hrami bývá pak 
zdůrazňována tím silněji, čím nižšího věku pachatel byl. Následuje menší kampaň proti 
počítačovým hrám, přičemž případný vliv jiných médií a jiné možné příčiny (např. rodinné 
prostředí) bývají často opomenuty. Nelze jistě zcela odmítnout obavy, že edukační potenciál 
videoher může sloužit i pro přenesení násilného chování - už proto, že člověk není dokonalá bytost 
a stejné je to tudíž s jeho sebekontrolou, čehož důkazem je i výše popsaná závislost. Výzkumů na 
téma kauzality mezi hraním videoher a násilným či agresivním chováním, byla učiněna od 90. let 
celá řada. Častá potíž výzkumů konstatujících agresivní či dokonce přímo násilné chování po hraní 
násilných her však spočívá ve vyvozování definitivních závěrů z výsledků testů uskutečněných v 
laboratorních podmínkách, zobecňování krátkodobých efektů na dlouhodobé či přímo trvalé, 
nezahrnutí dalších možných příčin agrese a především ignorování rozdílu mezi kauzalitou a 
korelací. Edward Castronova z Indiana University, jenž se zabývá virtuálními světy a mimo jiné 
sleduje i vývoj diskuze kolem násilí ve hrách, přidává další nedostatek některých výzkumů 
používajících statistické metody: zaměňování statistické významnosti (statistical significance) s 
podstatnou významností (substantive significance). S tím se lze dle Castronovy setkat i v jedné z 
posledních studií na toto téma The effect of videogame violence on physiological desensitization to 
real-world violence vydané v Journal of experimental social psychology20. Největším nedostakem 
podobných výzkumů je ovšem zaměňování kauzality s korelací. Jenom z toho důvodu, že mladistvý 
vrah hrál před vraždou násilnou počítačovou hru, nelze usuzovat, že hraní násilných her způsobuje 
násilí v reálném světě. Pravou příčinou mohly být jeho vrozené sklony k násilí či jiné, během života 
posílené příčiny - násilí v jeho rodině či kolektivu jeho vrstevníků. Stejně násilnou hru jako 
problémový adolescent mohly hrát tisíce dalších hráčů, aniž by pak někoho napadly. Násilné 
chování tedy může korelovat s hraním násilných her, ty však nejsou nutně jeho příčinou. Zůstává 
samozřejmě otázka, zda hraní násilných her hráčem s vrozenými sklony k násilí svou aktivní 
povahou vede ke zvýšení možnosti násilného chování či naopak slouží jako „očistný ventil“, čemuž 
by napovídal například soustavný pokles počtu vražd během 90. let, kdy se hry začaly silně 
rozšiřovat na domácích počítačích; tento pokles je velmi výrazný zejména v USA21. Jak píše Karen 
Sternheimer ve svém článku Do video games kill?, v němž se zabývá i případem školního masakru 
v Columbine v dubnu 1999, jehož pachatelé často hráli hru Doom, fanoušky FPS žánru 
považovanou za přelomové dílo: „...během deseti let od vydání hry Doom klesl počet mladistvých 
zadržených pro vraždu o 77%; dokonce i v 90. letech, kdy byl strach ze školního násilí silný, byla 
šance, že student bude zabit ve škole 7 ku 10 milionům. V té době se videohry zároveň staly 
významnou součástí života mnoha mladých lidí. Pouze hrstka z nich někdy použije násilí, natož aby 
někoho zabili.“V Jiným populárním varováním před násilím ve hře je téměř tři roky starý případ 
dvou čínských hráčů MMORPG Legend of Mir 3. Společnými virtuálními silami získali ve hře 
silnou zbraň, ale už se nedovedli dohodnout, komu z nich bude patřit. Když ji jeden z nich odmítal 
vydat do společného vlastnictví, druhého to natolik rozzuřilo, že svého spoluhráče ubodal22. Legend 
of Mir 3 je, co se týče úrovně herního násilí, standardní MMORPG. Agresivní hráč by se k vraždě 
uchýlil asi i v případě, kdy by mu spoluhráč zcizil nějakou jinou, s hrou nesouvisející věc z reálného 
světa. 
 K otázce přispění her k reálnému násilí či naopak jeho ventilaci bude ještě zapotřebí učinit 
další výzkumy; lze přitom předpokládat, že výsledky se budou lišit podle typu osobnosti. Spousta ne 
zcela popsaných proměnných spojených se specifickým charakterem hry, jenž je oproti filmu či 
literatuře nutně aktivní, vyvolává strach a opatrnost, které se projevují v častém zavrhování her. To 
je ve srovnání s filmem či televizí v současnosti dost silné a asi ještě nedosáhlo svého vrcholu. 
Tento nepoměr je zčásti zapříčiněn relativní mladostí celého odvětví – film a TV mají své období 
„na pranýři“ víceméně už za sebou. Výzkumy v posledních letech se snaží být ve svých vývodech 

                                                 
20 http://terranova.blogs.com/terra_nova/2006/07/review_of_carne.html. Samotný výzkum je pak k dispozici na: 

http://www.psychology.iastate.edu/faculty/caa/abstracts/2005-2009/07CAB.pdf. 
21 http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_murder_rate. 
22 Vrah byl nakonec odsouzen k smrti: http://www.chinadaily.com.cn/english/doc/2005-06/08/content_449494.htm. 
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opatrnější: příkladem je studie Internet fantasy violence: A test of aggression in an online game23 z 
roku 2005, jež varuje před slučováním krátkodobých efektů s těmi dlouhodobými a sama 
neproběhla v laboratorních podmínkách. Studie se přímo zaměřuje na multi-playerové hry. Mimo 
jiné usuzuje, že míra agresivity po hře závisí na způsobu multi-playeru (LAN party, split screen, 
MMOG) a že kromě krátkodobého vzrůstu agresivity nedochází k významným změnám. 
Krátkodobý vzrůst agresivity zažil asi každý hráč, jemuž se ve hře nedařilo natolik, že zničil část 
počítačového vybavení. Autoři upozorňují, že pro výzkum případných dlouhodobých efektů bude 
zapotřebí dlouhodobá studie. 
 Bude jistě moudré omezovat i nadále prodej her obsahující násilí dětem a mladistvým. Jejich 
osobnost prochází vývojem, v němž dochází ke konstrukci hodnot a vlastní identity - mimo jiné na 
základě podnětů z okolí. Systém herního hodnocení ESRB24 přijatý dobrovolně samotnými herními 
společnostmi by měl být dostatečným vodítkem pro prodejce a rodiče, na nichž celá věc závisí úplně 
nejvíc. Pouze zodpovědná rodičovská péče může vytvořit u dítěte zdravý hodnotový systém, který v 
období dospívání může snést i konfrontaci s násilnou hrou – v případě že jde o nevyhnutelné násilí 
(například při sebeobraně). Svět asi nikdy nebude násilí zcela ušetřen, a zamlčovat ve hrách jeho 
existenci by tudíž bylo nešťastné – už z toho důvodu, že jejich konstruktivistický charakter může 
být využit pro žádoucí vyvolání pocitů oběti i pachatele, načež tato empatie hráče dokáže dovést k 
přemýšlení o svém chování. Vývojáři dále nic nezkazí, zaměří-li se i na implementaci širších 
následků hráčova násilí do hry. Rodičovská péče a výchova samozřejmě nestačí v případě, kdy dítě 
má silné vrozené násilné sklony. Hráči si problematičnost násilí ve hrách uvědomují a zaujímají k 
němu různá stanoviska, jak je vidět například v diskuzi25 k britskému zákazu prodeje hry Manhunt 
2, jejíž první díl byl v některých zemích také zakázán a kontroverzní pověst jej provází dodnes. 
Někteří by si hru sami nikdy nezahráli, neboť jim přijde odporná26; další skupina ve hře vidí jasnou 
propagaci násilí; jiní s tímto nesouhlasí a hovoří o vynikajícím komentáři k násilnému klimatu 
současné společnosti ze strany vývojářů, přičemž tvrdí, že násilí v této hře rozhodně není 
bezdůvodné a patří mimo oblast etického zkoumání (jde totiž o hrdinovo přežití v nepřátelských 
podmínkách); část hráčů naopak nějakou možnost dopadů her na dospělého člověka vůbec 
nepřipouští a je proti jakékoliv regulaci prodeje. 
 
Vybrané eticky sporné jevy ovlivňující hráčovu reprezentaci ve virtuálním světě 
  
 Problematika násilí ve hrách je tedy stále plná otázek a to právě kvůli jeho možnému 
přesahu mimo virtuální svět; proto také byla zařazena do předchozí části práce, jež se zabývala 
přímými dopady hraní na jednání v reálném světě. Druhá část přehledu eticky zatížených prvků 
MMOG je zaměřena na jednání, jenž má silné dopady v samotném virtuálním světě MMOG, 
přičemž nejvíce ovlivňuje jeho uživatele – virtuální reprezentace. Zejména v případě MMOG toto 
jednání někdy přesahuje i do reálného světa, což je způsobeno jak různě silným poutem hráč-
virtuální reprezentace, tak zejména finanční stránkou hraní MMOG: hráč si s distribučním médiem 
kupuje přístup do herní sítě pouze na omezené období; po jeho uplynutí se pro něj hra stává 
nedostupnou, pokud nezaplatí za pokračování své účasti. Jedná se tedy o dlouhodobou investici, 
která se snadno vyšplhá během vývoje jedné herní postavy do výše několika tisíc korun. Hráč od hry 
především očekává, že jej bude bavit, což s sebou nutně nese dodržování určitých herních pravidel 
ze strany ostatních hráčů, kteří podobně očekávají dodržování pravidel z jeho strany. Pravidla 

                                                 
23 Ke stažení na: https://netfiles.uiuc.edu/dcwill/www/CMWilliamsSkoric.pdf. 
24 V Evropě existuje podobný systém PEGI. 
25 http://games.tiscali.cz/news/news.asp?id=22795. 
26 Taková skutečně je, alespoň pokud jde o brutalitu metod eliminace protivníků. Hlavním hrdinou je muž odsouzený k smrti za 

blíže nespecifikovaný zločin navzdory nízké váze důkazů. Namísto smrtící injekce dostane silné sedativum, čímž je 
podplacenými katy nasimulována jeho smrt. Poté se již dostává do rukou bývalého hollywoodského režiséra, jenž točí snímky 
kategorie snuff, tedy ty v nichž se vyskytuje opravdové zabíjení lidí. Je vysazen do uzavřené části města, kde jej čekají 
nepřátelské gangy a vše sleduje systém TV kamer. Aby přežil, musí se uchýlit k brutálním metodám – výběr dostupných zbraní v 
podstatě ani neumožňuje nic jiného. 
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MMOG slouží k udržení rovnosti v přístupu k odměnám27 a jiným prvkům hry, jež pravděpodobně 
vyvolají v hráči příjemné pocity, které jsou většinou hlavní motivací pro koupi herního produktu. 
Myšlenka hry jako laboratoře pro experimentování s jednáním a reakcemi na něj, jež hru uzavírá do 
jakéhosi „magického kruhu“, jak v narážce na předpočítačovou teorii her Johana Huizingy uvádí 
Mia Consalvo v článku Rule sets, cheating, and magic circles: Studying games and ethics, se s 
přechodem ze single-playerového způsobu hraní do multi-playerového problematizuje, neboť 
hráčovy aktivity porušující či obcházející pravidla hry mohou poškodit zájmy skutečných lidí a 
jejich herních postav. Samotní hráči se dost rozcházejí (opět) v náhledu na porušování pravidel, lépe 
řečeno liší se jejich představy o tom, co porušením ještě není a co už ano. Jestliže jeden hráč označí 
své využití vývojářovy chyby pro získání určité herní výhody za projev své časem a pozornou hrou 
nabyté zkušenosti, druhý mu bude oponovat, označí jej za podvodníka a možná se obrátí na 
provozovatele hry. Ke konfliktu zcela postačí, když ten druhý pocítí větší náklonnost k hernímu 
příběhu; nemusí nutně závidět prvnímu hráči jeho dlouholetou zkušenost. Věčná neshoda mezi hráči 
MMOG o tom, co se smí a co ne, si, jak se zdá, vyžaduje jistou formu dozoru ze strany 
provozovatelů. Časem je dokonce možné, aby se jedním z dozírajících moderátorů hry stal některý 
ze zkušených a prověřených hráčů. 
 

 Omezení kladená herním systémem a možnost svobodného jednání 
 

 Pro hry stejně jako pro jiný software platí teze Lawrence Lessiga „Kód je zákonem“. 
Vývojář za pomoci programátorů převede svou práci do zdrojového kódu hry, který hráči umožní 
provádět ve hře určité věci a jiné naopak znemožní. Hráč MMOG tak například nemůže svoji 
postavu zneviditelnit pro ostatní hráče, pokud vývojář tuto možnost do herního kódu přímo 
nezahrnul; podobně uživatel textového editoru nemůže tento nástroj použít pro úpravu videa. 
Vývojáři tak mají k dispozici nejsilnější regulační nástroj a stávají se v podstatě bohy herního světa. 
Pokud však chtějí uvažovat o úspěšném (ziskovém) provozu své hry na světových serverech, musí 
kód upravit tak, aby umožnil skutečnou hru, tj. musí povolit určitou svobodu hráčovy aktivity, byť 
ohraničenou pravidly. Tato omezená svoboda hráči poskytuje řadu možností, jak ve hře 
postupovat28, a stejně jako Descartesův Bůh opatřil člověka svobodnou vůlí, která může vést k 
omylu, mohou i některé z možných herních cest být nesprávné jak pro hráče samotného, tak pro 
ostatní uživatele virtuálního prostoru. Na povaze nesprávného se hráči mezi sebou a s 
provozovatelem nedokážou snadno dohodnout, a proto si provozovatel od hráčů vynucuje souhlas s 
podmínkami přístupu k herní službě29 a pravidly chování, které určují, jak se chovat ve chvílích, 
kdy existuje i jiná, nežádoucí, možnost jednání, kterou nelze kvůli zachování relativně svobodného 
gameplay ze hry odstranit. Spousta hráčů s takovým stavem kontroly souhlasí a s různou úspěšností 
se pravidel drží, jiným to však vadí a přemýšlí o jiném systému vlády či dokonce o anarchii. 
Paralely s reálným světem jsou zřejmé – „zdrojový kód“ reálného světa ovšem není absolutně určen 
člověkem. Nakolik se taková samospráva rozšíří a zda k takovému rozšíření vůbec dojde, bude 
záviset na vůli provozovatele her a s ní související schopností aktivní péče o „virtuální věci veřejné“ 
na straně hráčů. 
 Nyní následuje přehled pravidel jednání a vybraných častých herních jevů, které někteří hráči 
označí jako eticky sporné (a další je jednoduše přejdou). Přehled se soustředí převážně na herní 
prostředí a netiketu dvou titulů: MMORPG World of Warcraft a MMOSG Second Life – virtuálních 
světů nestejného charakteru, přesto ale částečně srovnatelných. Nejprve ještě krátká charakteristika 
těchto svou titulů: 
 

                                                 
27 Tato rovnost samozřejmě respektuje různý stupeň vývoje jednotlivých herních postav, což se v případě MMORPG projevuje 

většími odměnami pro pokročilejší hráče. 
28 Pokud tedy hra má nějaký cíl má. V tomto ohledu je někdy MMOSG považována spíše za hračku, protože nemá žádný pevný cíl. 

Je pak věcí konvence, jakou definici hry přijmeme. Obecně MMOG tak ostře určené cíle jako single-playerové hry nemají – 
herním provozovatelům by se to z časových důvodů nevyplatilo. 

29 Tzv. Terms of service. 
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Charakteristika MMOG World of Warcraft (WoW) 
 
 WoW je nejpopulárnější MMORPG současnosti. Od jeho vydání v roce 2004 přesáhl počet 
jeho hráčů 8 milionů a stále stoupá. Nejvíce hráčů má přitom v Asii (kolem 4 milionů), která 
představuje pro MMOG prudce rostoucí trh. Odhaduje se30, že WoW ročně vydělá svému 
provozovateli, společnosti Blizzard entertainment kolem jedné miliardy amerických dolarů, což jej 
řadí k nejziskovějším hrám všech dob. Hra se odehrává ve fiktivním světě Azeroth a svou mytologií 
volně navazuje na předchozí tři tituly z tohoto světa, jež však spadaly do žánru RTS. Hráč si při 
vstupu do hry vybere herní server s unikátním virtuálním světem31 a v jeho rámci si vytvoří herní 
postavu (na jeden herní účet si lze vytvořit více postav, přičemž každá může hrát na jiném serveru. 
Běžný hráč však takto nepostupuje, neboť jej většinou časově vyčerpá jediná herní postava). Herní 
postava pochází z jedné z deseti ras a vyniká v jednom z devíti povolání, jež silně určuje způsob její 
úspěšné hry. Zároveň je podle svého výběru rasy zařazena do jedné ze dvou znepřátelených stran: 
„Hordy“ nebo „Aliance“. Obecná náplň hry odpovídá žánru RPG: cestování po virtuálním světě, 
interakce s postavami řízenými počítačem (NPC), plnění úkolů, které tyto NPC zadávají, interakce s 
ostatními hráči (obchodní, bojová, podpůrná), likvidace počítačem řízených nepřátel a samozřejmě 
vývoj postavy, pro mnoho hráčů cíl veškerého počínání. Samotný konec hry nemá jasnou podobu – 
v okamžiku, kdy hráč dosáhne 70. vývojové úrovně („levelu“) objeví se před ním výzvy v podobě 
nově dostupných lokací s atraktivními odměnami v podobě artefaktů velké síly. To však hráče může 
po čase omrzet, a tak je dost dobře možné, že ze hry vystoupí. Může však počkat na vydání dalšího 
„datadisku“, který přinese nové výzvy a posune maximální možný „level“ o něco výš32. Herní 
servery WoW jsou rozděleny do čtyř kategorií podle míry zachování fantasy atmosféry a možnosti 
zabít ostatní hráče: 
 

• Player versus Environment (PvE) – V těchto světech není boj mezi samotnými hráči 
prvořadý a hra se zaměřuje hlavně na plnění úkolů spojených s nelidskou komponentou hry: 
Boje v „dungeonech“ a pevnostech proti počítačem řízeným protivníkům, sběr předmětů... 
Boj mezi hráči může mít fatální následky pouze v případě, kdy to hráč předem výslovně 
povolí nebo při pohybu na nepřátelském území. 

• Player versus Player (PvP) – V těchto světech je možné zabití jednoho hráče druhým všude 
mimo spřátelená území a zóny pro hráče-začátečníky. Jsou pořádány různé gladiátorské 
soutěže, které mají své ceny a žebříčky. PvP styl hry má mnoho příznivců, což je mimo jiné 
dáno absencí prvku „permanent death“ - „permanentní smrt“. Pokud by jej WoW obsahoval, 
hráčova postava by po smrtelné porážce v boji přestala definitivně existovat. Noví hráči, 
kteří se ještě nestačili dostatečně seznámit s ovládáním hry, by na to ve velkých počtech 
dopláceli a brzy by zrušili svou účast ve hře. Tento stav provozovatel MMOG rozhodně 
neuvítá, a proto se „permanentní smrt“ v komerčních hrách nevyskytuje33 Její zastánci tvoří 
obskurní menšinu nejzkušenějších hráčů, jejichž spjatost s herním příběhem bývá obvykle 
velmi silná. Ve WoW po smrti herní postavy postačí, když si její „duše“ (v tomto netělesném 
stavu nezranitelná) „dojde“ pro své tělo, a jedinou penalizací za smrt je tak vlastně ztracený 
čas. 

• Roleplaying (RP) – Tyto servery jsou zaměřeny podobně jako PvE s tím doplněním, že hráči 
se v nich musí chovat způsobem, jako by skutečně žili ve fantasy prostředí hry. Tomu by měl 
odpovídat jejich slovník, předmět jejich komunikace a jména. Jde o silnější hraní role než v 

                                                 
30 Článek z internetového magazínu Red Herring na adrese: 

http://www.redherring.com/Article.aspx?a=21176&hed=The+War+to+Build+the+Next+Warcraft 
31 Jde v podstatě o to, čemu se v UO říká „shard“. Hráči WoW však unikátní svět nazývají „realm“. 
32 V lednu 2007 vyšel Burning crusade, první „datadisk“ WoW. Vedle významného rozšíření herní plochy o druhou planetu, či spíše 

asteroid, zvýšil maximální možnou vývojovou úroveň z 60 na 70. Zkušení hráči s dlouhou herní zkušeností, jimž se nezamlouvá 
opakování téhož, tak mohli opět aktivovat svou do té doby maximálně vyvinutou herní postavu pro další zdokonalování. 

33 Bylo by jistě zajímavé sledovat, jak možnost „permanentní smrti“ ovlivňuje míru hráčovy rozvahy a tím pádem i morální jednání 
ve hře. Jiný přístup ke hře by určitě přinesla i nemožnost ukládat dosaženou herní pozici v single-playerových hrách. 



25 

předchozích případech. 
• Role-playing Player versus Player (RPPvP) – Stejný systém jako RP, obohacený o možnost 

PvP. 
 

Charakteristika MMOG Second Life (SL) 
 
 Žánrově obtížně zařaditelný virtuální svět provozovaný společností americkou společností 
Linden Lab zprovozněný v roce 2003 má asi nejblíže ke kategorii MMOSG. Nemá žádné jasné cíle 
a tudíž ani strategie k jejich dosažení, chybí vítězové a poražení. Proto také bývá někdy považován 
za hračku, nikoliv za hru. Podíváme-li se na něj z jiného úhlu, obsahuje i tento produkt jisté herní 
prvky: především díky možnosti vytvářet vlastní objekty s funkcemi mohou hráči/uživatelé dát 
vzniknout v prostředí SL hrám v běžném slova smyslu34. Vedle toho i samotný charakter SL s 
důrazem na socializaci lze považovat za hru – takovou při které si uživatelé hrají například se 
záměnou pohlaví, vzhledu či návyků a následně zkoumají reakce spoluhráčů/uživatelů. Možnost 
libovolně vytvářet funkční objekty (navíc na dostatečně bohaté a zároveň poměrně snadné úrovni) 
tyto společenské hry oproti WoW značně rozšiřuje. K tomu všemu navíc svět SL obsahuje i obchod a 
vlastní měnu Linden Dollar (L$) - ta je převoditelná na americký dolar a tím vlastně i na další měny 
reálného světa, což dodává v očích mnoha lidí projektu SL jistou kontroverzi. Svět SL je jen jeden, 
pro svou rozsáhlost samozřejmě využívá kapacity velké množství serverů, není však rozdělen podle 
systému jeden server-jeden svět. V současnosti se v něm tak může potkat na 7,5 miliónu lidí35 z 
různých míst Země. 
 

Vybrané eticky sporné momenty ve hře a jejich hodnocení hráči 
  

„Corpse camping“ 
 

 Tento slangový termín označuje herní strategii, kterou většina diskutujících hráčů označí za 
eticky nepřijatelnou a pravidelně si na ni stěžuje herním správcům. Z dvojice srovnávaných MMOG 
se týká pouze WoW, neboť v SL smrt zapříčiněná jiným hráčem neexistuje. Jde vlastně o vyčkávání 
(„kempování“) na místě úmrtí jiného hráče. Na tomto místě leží tělo („corpse“) herní postavy, k 
němuž se musí vrátit jeho „duše“, aby mohlo dojít k „reinkarnaci“. Při ní se tělo nachází v 
oslabeném stavu, a tvoří tak snadný cíl pro „kempující hyeny“, které se „reinkarnovaného hráče“ 
pokusí znovu usmrtit, aby získaly určitou odměnu. Náhled na tento herní postup se liší, nicméně 
mezi hráči převažuje názor, že jde o nemorální jednání. Blizzard tyto hlasy postupně vyslyšel a aniž 
by corpse camping přímo zakázal, značně jej znevýhodnil: odměny se s počtem zabití stejného 
hráče v jednom dni snižují. Na PvP serverech není tato činnost tolik zavrhována jako v PvE světech 
– vyplývá to z povahy hráčů, kteří PvP vyhledávají. 
 

„Ganking“ 
 
 Jde o zabití hráče, který právě bojuje s jiným hráčem či počítačovým protivníkem, a je tudíž 
zeslaben. Hráč, jenž se „gankingu“ dopustí přitom není spojencem postav, které proti prvnímu hráči 
aktuálně bojují. Někdy se za „ganking“ označuje i napadení slabé herní postavy někým výrazně 
silnějším. Opět jde o problém typický pro MMORPG a míra jeho zavrhování se mezi hráči různí. 
 

„Ninja looting“ 
 

 K této činnosti dochází v situaci, kdy hráč zabije počítačem či člověkem řízeného protivníka, 
z něhož „vypadne“ odměna – například v podobě brnění. Jestliže hráč není v jejím sběru dostatečně 

                                                 
34 V případě projektu DarkLife tak jde o MMORPG v MMOSG: http://darklifehq.wordpress.com/. 
35 Zdroj: http://secondlife.com/. 
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rychlý, může se stát, že jej předběhne jiný, nablízku se skrývající hráč - „ninja“. Byť tato činnost 
není zakázána, mezi hráči je pochopitelně silně zavrhována a pokud se jednalo o zcizení obzvlášť 
silného artefaktu, může „ninja looting“ snadno vést k dlouhotrvajícímu nepřátelství mezi zlodějem a 
jeho obětí, které někdy způsobí i jakési trestné výpravy. V poněkud odlišném smyslu se o „ninja 
lootingu“ hovoří v rámci jedné „guildy“ – její hráči se před výpravou dohodnou na rozdělení 
budoucí odměny. Pokud někdo toto rozdělení poruší a sebere i předměty, na něž nemá nárok, 
protože byly vybojovány společným úsilím, je označen za „ninja lootera“. Tato herní situace ztrácí 
morální zabarvení, pokud hra obsahuje povolání („class“) zloděje. V případě WoW jedno z devíti 
možných povolání jisté zlodějské prvky obsahuje. 
 
 Tyto herní situace oficiální pravidla chování víceméně nerozebírají. Následující jevy však už 
provozovatelé považují za natolik nebezpečné, že je zakazují a případně proti nim i aktivně bojují: 

 
Nadávky, urážky, pronásledování a diskuse o nezákonných věcech 

 
 To všechno je určitým způsobem zavrhováno či dokonce trestáno. Zejména dochází-li k 
těmto jevům na veřejných chatech či místech. Urážkou nemusí být pouze určité prohlášení, postačí i 
jméno herní postavy36. Stejně tak může někoho urazit svojí texturou či formou i uživatelem 
vyrobený předmět. Pronásledováním se myslí obtěžující sledování jednoho hráče druhým, spojené 
navíc s neustálým kladením překážek (např. blokování vstupu do budovy tělem své herní postavy) a 
zesměšňováním před ostatními hráči. Provozovatelé si uvědomují, že v tak velkých světech bude ke 
konfliktům vždy docházet a vyhrazují si právo, řešit veškeré spory podle situace. 
 

Využívání a zneužívání chyb v herním kódu („bug exploiting“) 
 

 Pokud se hráč využitím takové chyby v herním kódu (tedy vlastně chyby v designu hry) 
přesune na místa či do stavů, kam se podle plánů vývojářů přesunout nikdy neměl nebo alespoň ne 
touto cestou, jedná se o překročení pravidel chování. Podle toho, nakolik byl tento krok úmyslný a 
nebezpečný pro ostatní hráče a herní prostředí, volí provozovatel (pokud překročení přijde) patřičný 
trest: od varování přes odpojení ze hry na pár minut, hodin, dnů až po úplné zrušení herního účtu. 
Může jít například o situaci, kdy si hráč/uživatel najde díky chybě v designu cestu do určitého 
uzavřeného prostoru, kde by se podle pravidel hry a představ jejích tvůrců (v případě SL i 
samotných uživatelů-virtuálních stavitelů) neměl vůbec objevit. Hráči a uživatelé jsou v praxi 
ohledně lehkého „bug exploitingu“ poměrně shovívaví. 
 

 
 

Cheatování a přímá manipulace s herními daty pomocí externího softwaru 
 

 Zde už se nepochybně jedná o těžké podvody, který provozovatelé slibují tvrdě trestat a také 
tak činí37, neboť jde někdy o tak silné narušení „fair-play“ virtuálního světa, že jeho následky 
mohou finančně poškodit jeho provozovatele. Bohužel pro čestné hráče do této kategorie patří i 
takové úpravy herního softwaru, jež slouží pouze zprovoznění hry i v oficiálně nepodporovaných 
operačních systémech38. Ve vstupních podmínkách k WoW hráči souhlasí s monitorováním svého 

                                                 
36 Ve WoW existuje řada omezení na volbu jména. Vedle jmen oslavujících například pedofilii jsou zakázána také jména 

populárních postav z reálného světa, jména hlavních postav ze světových náboženství či jména v podobě nesmyslných shluků 
znaků. SL omezuje uživatelovu volbu pouze na křestní jméno, příjmení je třeba vybrat z daného seznamu. 

37 V roce 2005 bylo takto při jednom zátahu na podvodníky ve WoW zrušeno přes 18 000 herních účtů: 
http://www.1up.com/do/newsStory?cId=3146573. Provozovatelé SL se uchylují dokonce k omezení práva na svobodné 
vyjádření na oficiálním blogu SL v případě, kdy se domnívají, že uživatel zpochybňuje nebezpečí těchto podvodných nástrojů: 
http://w__fbc__ww.secondlifeinsider.com/2006/12/07/prokofy-neva-banned-from-the-linden-blog/1 

38 Koncem roku 2006 takto byli zrušeny účty hráčům hrajícím WoW v OS Linux za pomoci softwaru třetí strany. O pár dnů později 
se však vše vysvětlilo a postižení hráči se mohli vrátit ke svým herním postavám: 
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počítače ze strany Blizzardu. To je stále zdokonalováno, neboť vývojem prochází i anti-detekční 
metody podvodného softwaru. V případě nelegálních softwarových doplňků se nejedná pouze o 
různé programy manipulující s herními daty ve prospěch hráče; jde například i o software zapisující 
záznamy z chatu do externího souboru. Hráči své používání podvodného softwaru otevřeně 
nepřiznávají (rozhodně ne v diskusích přidružených k oficiálním herním serverům), jistě dobře cítí 
jeho nepřijatelný charakter, přesto detekční systémy společnosti Blizzard pravidelně nacházejí nové 
podvodníky. V prostředí SL nechvalně proslula aplikace CopyBot, jež původně vznikla s dobrým 
úmyslem efektivněji odstraňovat chyby v kódu SL. Když však byl zveřejněn její zdrojový kód, bylo 
jen otázkou času, než se dostaví první potíže. Jedním z principů SL je omezená ochrana duševního 
vlastnictví virtuálních předmětů vytvořených uživatelem, kterou si vyžaduje zdraví jeho ekonomiky. 
Ten, kdo vytvoří nějaký objekt, jej může prodat jiným uživatelům za určité množství L$, což se 
projeví i na stavu jeho bankovního konta v reálném světě. Nově kompilované verze nástroje 
CopyBot dokázaly vytvořit dokonalou kopii obchodovaného (tj. takového který nelze v rámci 
pravidel kopírovat) předmětu, aniž by bylo třeba za něj platit. Několik společností, jež jsou 
komerčně aktivní v prostředí SL, varovalo provozovatele, že své obchody v prostředí SL ukončí, 
nebude-li odstraněna možnost ohrozit libovolně cizí duševní vlastnictví. Stejně tak protestovali i 
uživatelé, kteří si přivydělávají tvorbou virtuálních komodit. Další, a často šlo o ty, kdo nic 
nevytváří, za několik L$ nabízeli zaslání odkazu na stránky, kde si lze tento duplikační nástroj 
stáhnout. Samozřejmě spousta hráčů tento nástroj odsuzuje nehledě na to, zda v SL podnikají či ne. 
Vývojáři SL se budou muset naučit držet krok s vynalézavostí uživatelů, jimž nečiní potíže reverse-
engineering a jiné metody, jak získat neveřejnou část kódu, aby jej mohli upravit pro své zištné 
účely. 
 

„Gold farming“ a nevlastní „powerleveling“ 
 

Peněz (virtuálních i reálných) se přímo dotýká i předposlední vybraný etický problém MMOG, lépe 
řečeno dvojice podobných problémů. Postihují herní rovnováhu, finanční zájmy provozovatele a v 
neposlední řadě i fyzické a duševní zdraví osob, jež se těmto činnostem věnují. Vzhledem k tomu, 
že tyto osoby žijí převážně v Číně, vede tento jev někdy i k rasově zabarveným urážkám39 mezi 
hráči, což jen potvrzuje domněnku, že MMORPG, byť sebevíc fantasy, nemohou být v masovém 
měřítku dokonale izolovány od reality reálného světa. Scénář „gold farmingu“ vypadá typicky 
následovně: hráč s dostatečně velkou reálnou kupní silou (nejčastěji ze Západu) zatouží po určitém 
virtuálním předmětu, který je na určitém místě virtuálního světa ke koupi. Nemá však tolik 
virtuálních peněz a ty reálné mu nemohou pomoci, neboť WoW nenabízí možnost směny reálné 
měny na virtuální. Zároveň se mu nelíbí představa zdlouhavého vydělávání peněz herními způsoby. 
Na internetových stránkách proto kontaktuje specializovanou firmu, jež se zabývá „prodejem 
virtuální měny“. Po zaslání reálných peněz na účet firmy, dojde ve virtuálním světě k předání 
virtuálních peněz mezi herní postavou zástupce firmy a samotného nakupujícího hráče. Už tím je 
narušena rovnováha sil v MMOG, neboť hráč získal možnost opatřit si předměty, které mu dle 
mínění provozovatelů vývojově zatím nepřísluší. Je tedy ve hře jaksi napřed a tím pádem hrozí, že ji 
nebude hrát tak dlouho – tím ohrožuje i příjmy provozovatele za účast. Ostatní hráči se mohou cítit 
poškozeni neoprávněně nabytou výhodou tohoto hráče. 
 Reálnější stinnou stránkou celé věci je způsob, jak specializovaná firma virtuální peníze 
získává: nejčastěji si pro tyto účely najímá čínské hráče, kteří během dvanáctihodinové směny (na 
čínské poměry slušně placené) prochází určité místo virtuálního světa a opakovaně likvidují 
počítačem řízené protivníky, aby sbírali peníze a drahé předměty, co po nich zůstanou. Často jsou 
takto zaměstnáni každý den v týdnu. Někdy je těžké podle jejich zápalu určit, zda si více hrají, či 
pracují. Novinář Julian Dibbell tuto podivnou směs nedávno popsal ve svém článku: „Přestože 

                                                                                                                                                                  
http://linuxlookup.com/2006/nov/22/blizzard_unbans_linux_world_of_warcraft_players 

39 Na video serveru youtube.com jsou dokonce mezi hráči WoW rozšiřovány videosoubory přirovnávající čínské hráče k „havěti“, 
kterou je třeba zlikvidovat. 
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internet dal během své historie vzniknout některým podivným zaměstnáním, těžko najdeme něco 
neskutečnějšího, než je činnost čínského „gold farmera“40. Tito pracující hráči jsou ohroženi – na 
svém zdraví. Zdá se však, že nikdo z nich si toto nebezpečí nepřipouští a zatím vše zvládají. Je 
obvyklé, že po pracovní směně hrají znovu, tentokrát s herní postavou, která patří pouze jim a není 
majetkem zaměstnavatele. Když Blizzard podnikl v roce 2006 velký zátah na hráče účastnící se 
„gold farmingu“, zrušil na 50 000 herních účtů. Následkem toho stoupla cena virtuální měny na 
černém internetovém trhu z 6 na 35 amerických centů za jednu herní minci. Firmy se rychle poučily 
a začaly nabízet „powerlevelingové“ služby – hráč disponující dostatkem reálných peněz jim předá 
přihlašovací údaje ke svému účtu, firmy je pošlou čínským pracovníkům a ti se pak v dlouhých 
směnách věnují vývoji zákazníkovy herní postavy. Je to o něco méně identifikovatelná metoda 
podvodu a pro pracovníky není tak monotónní jako „gold farming“. Provozovatelé her výslovně 
zakazují převádění účtu na jiného hráče (navíc si vše pojišťují částí smluvních podmínek, kde je 
uvedeno, že veškerý obsah virtuálního světa patří pouze provozovatelům – platí to i pro herní účty a 
postavy s jejich virtuálním majetkem). Hráči samotní tyto metody převážně zavrhují, nicméně 
odhady o objemu obchodu s virtuálními předměty a postavami v reálném světě hovoří o 1,8 
miliardy amerických dolarů (netýká se pouze WoW) ročně. V řadě případů je tedy ono zavrhování 
pokrytecké. 
 

Problém vlastnictví virtuálního majetku a herních dat 
 
 Na závěr výčtu jsem zvolil jev, jehož význam stále narůstá a v příštích letech se 
pravděpodobně stane nejčastějším předmětem diskuse mezi hráči a provozovateli. K jeho tematizaci 
došlo ve chvíli, kdy někteří hráči začali na internetové aukci eBay nabízet k prodeji své herní 
postavy nebo jejich vybavení. Z důvodu, které hráče k nabídce vedou, převažuje rozhodnutí ukončit 
svou účast ve hře a souběžné držení několika herních postav, z nichž jedna začne hráči přebývat. 
Nákup vyvinuté herní postavy je oblíbený u hráčů, již si nezakládají na osobním vývoji a namísto 
toho chtějí dávat ostatním hráčům najevo své vysoké postavení. Virtuální vybavení je pak předáno 
přímo ve virtuálním světě. 
 Jedná se problematickou záležitost, jež je ve smluvních podmínkách označena jako těžké 
přestoupení herních pravidel – firma eBay proto také obchodování s těmito komoditami v lednu 
2007 ukončila, již dlouho předtím však vzniklo pro tyto účely několik specializovaných stránek a ty 
jsou i nadále funkční. Hráčova herní postava, její virtuální majetek, dokonce i výroky herní postavy 
– to vše podléhá autorskému právu a spadá do duševního vlastnictví provozovatele. Jedině ten má 
právo s těmito daty volně nakládat a rozhodovat o jejich uchování. Samozřejmě se snaží zachovat si 
u hráčů dobrou pověst a nemodifikuje libovolně jejich herní data. Obchodování mimo kontext 
herního virtuálního světa však trestá mimo jiné i zrušením herního účtu: hráčům samotným příliš 
nevadí, provozovateli však ano, neboť pro něj představuje ušlý zisk. Jistou výjimku tvoří SL, jenž 
zahrnuje i reálné peníze: uživatel smí obchodovat s virtuálními předměty; prodat svou postavu však 
nesmí a získat externí datový výpis reprezentující jeho virtuální tvorbu také nemůže. Toto omezení 
teoreticky může vést k finanční ztrátě ve chvíli, kdy dojde na serverech skladujících tato herní data 
k poruše a data nelze nadále použít. Vedle toho také případná libovolná manipulace s hráčovou 
virtuální reprezentací, do níž hráč postupně vkládal část své identity, může u hráče způsobit duševní 
újmu, neboť se v takové situaci jakoby stává loutkou. 
 Nevýhodu tohoto stavu si někteří hráči a uživatelé virtuálních světů uvědomují již dnes (je 
tomu tak spíše na MMOSG) a první protesty se již objevily: „První virtuální bombu odpálili členové 
SLLA (Second Life Liberation Army) 22. 2. před výlohou módního obchodu značky American 
Apparel. Druhá exploze zazněla před obchodem se sportovní módou Reebok. Nečekejte výčet 
mrtvých nebo zraněných, nebyla ani žádná prostřelená kolena po vzoru IRA. V případě online 
terorismu šlo jen o grafické a zvukové efekty, které připomínaly výbuch bomby. V plánu není ani 
podminování databázového serveru společnosti Linden, která servery provozuje. Přesto chce SLLA 

                                                 
40 Článek na: http://www.nytimes.com/2007/06/17/magazine/17lootfarmers-t.html>. 
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bojovat za své politické cíle, které shrnuje několikaslovné prohlášení: "Dejte avatarům základní 
politická práva." V praxi to podle mluvčího SLLA Marshala Cahilla znamená převzetí vlády nad 
herním světem demokraticky zvolenými zástupci dělnické třídy, omezení vlivu kapitalistických 
korporací, které v Second Life operují a vyvlastnění a následné spravedlivé rozdělení půdy, které je 
ve virtuálním světě nedostatek, což tlačí ceny prodávaných pozemků do nebeských výšin. Jako 
ideální způsob, jak uvolnit kontrolu nad světem vidí SLLA v možnosti otevřeného nákupu akcií 
provozovatele hry. SLLA navrhuje režim, v němž by každý hráč měl právo na odkup alespoň jedné 
akcie za pevně stanovenou cenu. Jako akcionáři by pak hráči mohli rozhodovat o chování 
společnosti a lépe určovat další vývoj herního světa.“41 Problém virtuální majetku a jeho vlastnictví 
tvoří poměrně širokou oblast střetu právních norem a tržních a etických očekávání uživatelů 
MMOG. Jeho případné změny musí být vykonány provozovateli, k tomu je však zapotřebí silný a 
jednotný hlas uživatelů, jehož velikost nemusí být díky komunikačním možnostem samotných 
MMOG malá. Názory herních vývojářů mohou tento krok hráčům ulehčit: vývojář a spisovatel 
Raphael Koster přisoudil ve svém populárním manifestu Declaring the rights of players hráčům a 
jejich herním postavám mimo jiné nezcizitelnost virtuálního majetku. Pokud uživatelé v otázkách 
vlastnictví nezasáhnou, mohou se jednoho dne dočkat nepříjemného překvapení v podobě ukončení 
provozu virtuálního světa. Tím by došlo i ke ztrátě předmětů, do nichž, navzdory jejich virtuálnímu 
charakteru, vložili vedle času a energie i část své vlastní identity. Tyto kolapsy virtuálních světů 
nelze v rostoucí konkurenci rozhodně vyloučit. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ZÁVĚR 
 
 V práci byl podán přehled vybraných etických aspektů aktivit v MMOG. Po přiblížení vývoje 
tohoto žánru a popsání jeho charakteristických znaků byly vysvětleny vybrané teoretické přístupy k 
multi-uživatelským virtuálním prostředí, mezi něž lze MMOG zařadit. Jedná se o teorie vztahující 

                                                 
41 Článek na: http://bonusweb.idnes.cz/pc/novinky/onlinesvety070307.html. 
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se k různým aspektům virtuálního prostředí, vždy se však zabývají takovými jeho prvky, u nichž lze 
najít etický rozměr. Některé jevy nacházejí svůj hlavní význam v reálném světě, další mimoto i ve 
světě virtuálním. Práce vychází z předpokladu, že prostředí a obsah MMOG včetně uživatelského 
jednání v něm nelze zcela oddělit od reálného světa a část tohoto obsahu může mít různě silný 
dopad nejen na herní postavu (hráčovo alter ego), nýbrž i na samotného hráče jakožto lidskou 
bytost. Tento předpoklad se opírá o názory a ohlasy samotných hráčů her. 
 Nemohly být vybrány všechny eticky zatížené prvky MMOG, neboť by došlo k neúměrnému 
navýšení celkového objemu, jenž má odpovídat bakalářské práci.  V souvislosti s virtuálním 
prostředím se totiž často zmiňují další problémy, jež mohou podléhat etickému posouzení hráčů: jde 
například o hranice a hloubku identity v prostředí s virtuálními reprezentacemi sebe sama v různě 
pozměněné podobě, s tím spojený problém genderu v MMOG nebo využívání a zneužívání graficky 
stále pokročilejších MMOG k vládní i nevládní propagandě. I v tomto směru je již možné najít 
teoretické články či celé knihy. Tyto problémy se stávají předmětem různě produktivní diskuse mezi 
hráči, vývojáři a vydavateli/provozovateli – tuto tradiční strukturu motivující vznik a vývoj 
počítačových her přitom brzy nespíš čekají změny v poměru sil. Koncept her vydaných bez 
vydavatele a distribuovaných čistě elektronicky po internetu se již začal rozvíjet a je dost možné, že 
vývojářům poskytne větší tvůrčí svobodu. Vždy však bude nutné, aby naslouchali hráčům a v 
narůstající konkurenci neignorovali jejich názory, pokud jde o etický rozměr hry. Mohou si sice při 
tvorbě zvolit absolutní uměleckou svobodu, ta se však nemusí nutně setkat s pozitivním přijetím.  
 Přílohou této práce je stručný dotazník zaměřený na World of Warcraft, jednu ze dvou 
přiblížených MMOG. Zjišťuje četnost uživatelských postojů, jež jsou z hlediska oficiálních pravidel 
hry nepřípustné. Jeho výsledky bohužel nelze moc zobecnit a to ani na české hráče, jelikož není 
známo, kolik aktivních účastníků v ČR provozovatel hry registruje. Proto po zhodnocení slouží 
spíše jako subjektivní srovnání s kvalitativními rozbory hráčských diskusí. Poměrně vysoké hodnoty 
četnosti souhlasného postoje k obchodování s herními postavami a virtuálními předměty jsou 
překvapujcí, neboť na internetových aukcích nejsou čeští hráči často k vidění s nabídkou či zájmem 
o zmíněná data. Nelze však vyloučit, že disponují i jinými metodami prodeje a nákupu. Na druhou 
stranu je zapotřebí vyloučit nutnou vazbu souhlasného postoje na skutečné obchodování. Problém 
virtuálního majetku a obchodu se rychle přesouvá z čistě filosofické oblasti do makroekonomických 
propočtů, které užívají v souvislosti s virtuálním prostředím ukazatele jako HDP. Vedle toho jde 
také o právní problém, který se již pokusili řešit i soudci. 
 Kolektivní charakter MMOG z ní vytváří podobné místo jako reálný svět – alespoň pokud 
jde o existenci vnitřních pravidel. Někteří hráči proti tomuto narušení „magického kruhu“ hry sice 
protestují, avšak kompromisům se nakonec nevyhnou. Jak se bude zvyšovat rozmanitost námětů a 
postupů MMOG, stane se tento žánr populární i u dalších uživatelů internetu. Je na vývojářích, 
provozovatelích a v neposlední řadě i na samotných hráčích, jak vyřeší konflikty ve světě, jehož 
dokonalost se bude stále více přibližovat světu reálnému, jenž konfliktů rozhodně ušetřen není. 
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dotazník na téma: 
 

Srovnání uživatelských postojů k vybranému etickému problému 
v MMOG World of Warcraft 

 
příloha k bakalářské práci: 

 
Etické aspekty aktivit ve víceuživatelském virtuálním prostředí: 

Srovnání uživatelských postojů k dané netiketě 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formulace problému 
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 Hra World of Warcraft je v současné době světově nejpopulárnější MMORPG. Hraje ji přes 8 
milionů hráčů, jejichž herní postavy se pohybují v desítkách samostatných virtuálních světů. Jedná 
se o komerční produkt, jehož používání je podmíněno pravidelnou měsíční platbou v řádu několika 
stovek korun. Pokud se hráč s platbou opozdí, hrozí, že data spojená s jeho herní postavou budou po 
čase provozovatelem smazána. Už pro tuto finanční stránku hraní si řada hráčů své herní postavy 
velmi cení a cítí se poškozena ve chvíli, kdy je jejich herní postava vystavena cizímu jednání, jež 
považují za útočné nad rámec herního příběhu. Takové jednání má hned několik podob – od 
obtěžování, jež může u hráčů s velkým stupněm ztotožnění se s životem herní postavy vyvolat 
duševní újmu, až po útoky na rovnováhu ekonomiky kolektivní hry. Právě na ekonomický okruh 
problémů se zaměřuje tento stručný výzkum, přičemž vybírá dva potenciálně nebezpečné jevy: 
 

• Podvádění pomocí externího softwaru. 
• Nákup a prodej herních postav a vybavení za skutečné (nevirtuální) peníze. 

 
 První postup opakovaně zavrhuje většina hráčů (žádný aktivní hráč se k němu nepřizná, 
pokud hrozí, že jej ostatní hráči či provozovatel identifikují) a bez výjimky všichni provozovatelé. 
Druhý jev ohrožuje ovšem spíše provozovatele, a proto jej hráči většinou považují za přijatelný, 
nebo jej alespoň nezavrhují. 

 
Dosavadní výzkumy 

 
 Výzkumy zaměřené na MMOG se po dlouhou dobu zaměřovaly, podobně jako výzkumy na 
počítačové hry obecně, převážně na jejich možné dopady na hráčův život v reálném světě. Teprve s 
větším rozšířením grafických MMOG, které poskytly prostor pro společnou hru alespoň několika 
tisíc hráčů, začaly s tím, jak se někteří teoretici nových médií orientovali právě na oblast MMOG, 
vznikat výzkumy zabývající se přímo jednáním, jež má význam v kontextu virtuálního prostředí 
MMOG. Pokud jde o používání podvodného externího softwaru, kvantitativní výzkumy zatím 
chybí, nepočítáme-li příležitostné ankety na stránkách internetových herních magazínů. Ty obsahují 
většinou jedinou nejednoznačnou otázku ve smyslu „Používáte v MMORPG nepovolený externí 
software?“, na kterou lze odpovědět buď „Ano“ či „Ne“, případně ještě „Někdy“. Jejich výsledky se 
značně liší, protože hráči nemají jednotnou představu o nepovoleném externím softwaru – ten totiž 
má řadu účelů a podob. 
 K druhému tématu výzkumy již probíhají, třebaže jde zatím spíše o makroekonomické 
analýzy, jež se nezaměřují na postoj samotných hráčů. Projekt Virtual Economy Research 
Network42 je zaměřen přímo na tuto oblast. Obecně lze prohlásit, že obchod, zejména s virtuálními 
předměty, roste – navzdory snahám ze strany některých herních provozovatelů o jeho omezení či 
zrušení. V obou případech chybí výzkum v prostředí českých hráčů. 
 

Organizace výzkumu a jeho cíle 
 
 Cílem výzkumu je změřit četnost zmíněných praktik u vzorku českých hráčů MMOG World 
of Warcraft a zjistit, jak nim vybraný vzorek přistupuje. Na základě zodpovězení dvojice otázek 
týkajících se těchto jevů bude změřena jejich četnost mezi hráči a poté budou kvantitativně ověřeny 
dvě pracovní hypotézy. Pro zachování návratnosti dotazníků alespoň v několika desítkách kusů, 
volím co nejnižší počet otázek, jejichž vyhodnocení má především poskytnout představu u četnosti 
zkoumaných jevů a případně naznačit možnou platnost pracovních hypotéz. Pro konstatování 
kauzality by vedle znalosti velikosti základního souboru bylo zapotřebí několikafázového výzkumu, 
jenž by operoval i s možnými příčinami hráčova jednání, které pocházejí z reálného světa. Takový 
výzkum by však byl ve volné komunitě hráčů obtížně proveditelný. Protože je počet českých hráčů 
World of Warcraft na oficiálních serverech neznámý (odhaduje se maximálně na několik tisíc), je 

                                                 
42  K nalezení na: http://virtual-economy.org/. 



34 

nutné považovat závěry tohoto výzkumu pouze za nastiňující. 
 

Pracovní hypotézy 
 

• Hráči s větší (časově delší) herní zkušeností souhlasí s používáním podvodného softwaru 
méně než hráči s menší herní zkušeností. 

• Hráči považují obchodování s herními postavami a virtuálními předměty za přijatelnější než 
používání podvodného softwaru. 

 
Operacionalizace 

 
MMORPG World of Warcraft 
 
 World of Warcraft je nejpopulárnější MMORPG hrou současnosti. MMORPG (Massively 
Multi-player Role-Playing Online Game – Masivně Multi-playerová Hra na hrdiny) tvoří subžánr 
MMOG (Massively Multi-player Online Game – Masivně Multi-playerová Online Hra) a v podstatě 
přenáší herní mechaniku klasických „her na hrdiny“ (RPG – Role-Playing Games) do 
víceuživatelského prostředí (počet hráčů společné hry dosahuje podle titulu až několika milionů). 
Hráči podobně jako v RPG hrách plní různé úkoly výměnou za lepší vybavení a tzv. zkušenostní 
body, jež slouží k vývoji herní postavy. Zkušenější herní postava poskytuje hráči možnost zapojit se 
do náročnějších úkolů a získat větší odměny. Silnou hodnotou těchto her jsou odlišné schopnosti 
různých postav, což dává vzniknout zajímavým spojenectvím. 
 
Hráči MMORPG World of Warcraft 
 
 Pro účely tohoto výzkumu jde o hráče registrované společností Blizzard entertainment. Tito 
hráči hrají na oficiálních, placených herních serverech. Jejich herní zkušenost je přitom různá. 
 
Podvodný software 
 
 Provoz MMORPG World of Warcraft spoléhá na systém: softwarový „klient“ - server. Data 
určující stav hry jsou uložena nejen na serveru ale také v paměti hráčova počítače. Podvodný 
software přistupuje právě k těmto souborům a modifikuje je během hry, případně jinak zasahuje do 
spuštěného systémového procesu, jenž řídí hru. Výsledkem je např. přenechání samotného hraní 
programu s umělou inteligencí, který se zaměří na rychlý vývoj postavy a sběr virtuálních předmětů 
či peněz (botting). Provozovatel se proti těmto programům brání detekčním softwarem, podvodné 
programy však procházejí vývojem a používají různé anti-detekční metody. Hráč přistižený při 
používání těchto programů může být provozovatelem vykázán ze hry a přijít o svůj herní účet. 
 
Nákup a prodej herních postav a vybavení za skutečné (nevirtuální) peníze 
 
 Nejčastěji se v reálném světě mezi hráči prodávají a nakupují virtuální předměty, výjimkou 
však nejsou ani herní postavy různého zkušenostního stupně. Tento postup provozovatelé 
nepovolují, protože v obou případech se jedná o jejich duševní vlastnictví a představuje pro ně 
finanční ztrátu. Hráči jej však převážně neodsuzují. Pokud však o druhém hráči vědí, že jeho 
postava má cizí původ, může se tento hráč stát terčem posměchu pro neschopnost či lenost hrát 
běžným způsobem. 
 
„Fair-play“ 
 
 Takový způsob hraní hry, jenž dodržuje daná pravidla, případně zahrnuje i jednání, jež hráč 
považuje dle svého osobního morálního kodexu za přijatelné. 
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Výběrový vzorek 

  
 Souborem statistických jednotek jsou čeští hráči MMORPG World of Warcraft. 
 

Typ výběru 
 
 Jako nejlepší možný přístup byl zvolen náhodný výběr doplněný návíc o další výběr ze 
strany samotných hráčů. Hráči byli požádáni přímo ve virtuálním světě (nejčastěji na serverech 
Bloodhoof, Dragonmaw, Shadow Moon a Thunderhorn) o poskytnutí e-mailové adresy pro zaslání 
krátkého dotazníku. Kvůli poněkud kontroverznímu tématu byli vyzváni, aby případné odpovědi 
zasílali z jiné e-mailové adresy: tak byla snížena vzájemná nedůvěra. Zároveň byli kvůli rozsáhlosti 
herního světa požádáni, aby dotazník zaslali všem českým hráčům na oficiálních serverech, které 
znají. Díky tomuto přeposlání bohužel nelze vyloučit „efekt sněhové koule“. Jedná se však o 
metodu, jež by měla zajistit dostatek respondentů. Vycházel jsem z předpokladu, že jedině u 
oficiálních serverů má smysl uvažovat o nákupu herní postavy či virtuálních předmětů. Proto byl 
výzkum zaměřen pouze na oficiální servery. 
 

Obsah dotazníku 
 
 Dotazník obsahuje tři otázky. První zjišťuje hráčovu herní zkušenost v podobě času 
stráveného ve hře v měsících. Druhá zkoumá jeho postoj k obchodování s herními postavami a 
virtuálními předměty. Třetí zkoumá jeho postoj k „bottingu“ - význam tohoto postupu je v otázce 
ještě přiblížen, aby nedošlo k nedorozumění. 
 
Otázka 1: Jak dlouho už hru World of Warcraft hrajete na oficiálních serverech? 
      (U vybrané odpovědi připište hvězdičku.) 

 
     a) 0 – 4 měsíce 
     b) 5 – 8 měsíců 
     c) 9 a více měsíců 
 
Otázka 2: Je pro vás v rámci fair-play v současnosti přijatelné prodávat či nakupovat herní postavy nebo 
     virtuální předměty za skutečné peníze? Například na internetové aukci eBay. 
     (Napište A, pokud souhlasíte. N v případě nesouhlasu.) 
 
Otázka 3: Je pro vás v rámci fair-play v současnosti přijatelné používat „botting“? Myslí se používání  
     softwaru, který sám ovládá vaši herní postavu, např. během monotónních částí hry. 
      Napište A, pokud souhlasíte. N v případě nesouhlasu.) 

 

Návratnost dotazníku 
  
 Přímo ve virtuálním světě bylo úspešně kontaktováno asi 160 hráčů, již následně obdrželi 
dotazník do schránky elektronické pošty. V poštovní zprávě byli ještě jednou požádáni, aby dotazník 
zaslali všem českým hráčům World of Warcraft, které znají, a vědí o nich, že hru hrají na oficiálních 
serverech. Vedle toho jsem s podobnou žádostí oslovil několik svých přátel, kteří hru World of 
Warcraft sami hrají a mají kontakt na další hráče. Dotazování bylo zahájeno na začátku prosince 
2006 a poslední odpověď jsem obdržel na konci ledna 2007. Celkem bylo získáno 94 odpovědí. 
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Vyhodnocení dotazníku 

 
 Podle odpovědi na první otázku byli respondenti rozděleni na tři skupiny podle své herní 
zkušenosti. V závorce je uvedeno označení skupiny, počet respondentů ve skupině a procentuální 
podíl na celkovém vzorku: 
 

• Noví hráči (N; 10; 10,63%) - hrají 0 – 4 měsíců. 
• Středně pokročilí (S; 46; 48,94%) - hrají 5 – 8 měsíců. 
• Zkušení hráči (Z; 38; 40,43%) - hrají 9 a více měsíců. 

 
 Dále byla vypočtena četnost výskytu kladné odpovědi k druhé (A) nebo třetí otázce (B), 
případně k oběma (C), v rámci každé ze tří skupin – viz následující tabulka. 
 

Tabulka 1 
Skupina podle 
zkušenosti 

A B C 

N 2 = 20% 1 = 10% 1 = 10% 
S 22 = 47,83% 6 = 13,04% 10 = 21,74% 
Z 13=34,21% 2 = 5,26% 4 = 10,53% 

 
 Celkový podíl (D) hráčů schvalujících určitý typ pravidly nepovoleného jednání pak 
znázorňuje Tabulka 2. 
 

Tabulka 2 
Skupina podle 
zkušenosti 

D 

N 40% 
S 82,61% 
Z 50% 

 
 Získané údaje nedovolují pro neznámou velikost základního souboru hovořit o 
přesvědčivých závěrech. Zejména výsledky první skupiny, jejíž členové byli nejméně zastoupeni, 
mohou celkový pohled zkreslovat, jelikož jejich slabší zastoupení je do jisté míry zapříčiněno 
nedostatkem kontaktů na ostatní hráče, již by jim mohli dotazník poslat. Zbývající dvě části 
výběrového souboru jsou již více zastoupeny a lze si u nich povšimnout pohybu v kladném přijetí 
zkoumaných postupů. Nejvyšší četnost D ve skupině středně pokročilých hráčů může znamenat 
například hráčovo zatím ještě nedostatečně rozvinuté pochopení herního systému a následků 
vlastního jednání na tento systém či nedostatečnou znalost nebezpečí plynoucího z odhalení 
podvodných praktik. U zkušenejších hráčů podíl souhlasu s těmito herními postupy klesá, což lze 
vysvětlit např. získanou zkušeností, která v hráči může vyvolat potřebu zachovat čest jeho vývojové 
úrovně, nebo také větším pochopením přínosu oficiálních herních pravidel. 
 Ve všech skupinách si lze povšimnout většího příklonu k obchodování s virtuálními 
předměty oproti toleranci „bottingu“. Toto zjištění v rámci omezených možností potvrzuje druhou 
hypotézu, tedy že hráči považují obchodování s herními postavami a virtuálními předměty za 
přijatelnější než používání podvodného softwaru. První hypotézu však nelze kvůli nedostatečnému 
počtu respondentů v první skupině ověřit. 
 Výsledky dotazníku, jejž nebylo už možné ještě více zkrátit, a tak možná získat více 
upřesňujích odpovědí, proto mohou skutečně pouze naznačit platnost druhé hypotézy, jež byla 
formulována na základě kvalitativního rozboru zdrojů obsahujících názory samotných hráčů. 
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Další zdroje 
 

Články na blogu Terra Nova. URL: <http://terranova.blogs.com>. 
 

Články a jiné komunitní příspěvky na blogu Slashdot. URL: <http://slashdot.org>. 
 

Články na internetových stránkách iniciativy Serious games URL: <http://www.seriousgames.org>. 
 
Projekt Daedalus zaměřený na kvantitativní i kvalitativní výzkum MMORPG s důrazem na netechnickou stránku věci. 

URL: <http://www.nickyee.com/daedalus>. 
 
Internetový magazín Gamasutra zabývající se počítačovými hrami z pohledu jejich vývojářů. URL: 
<http://www.gamasutra.com>. 
 
Internetové magazíny zaměřené na počítačové hry a jejich hodnocení: Zejména tiscali.games URL: 

<http://games.tiscali.cz>; Gamespot URL: <http://www.gamespot.com> a BonusWeb URL: 

<http://bonusweb.idnes.cz> 
 
Diskuse hráčů na těchto serverech. 
 
Oficiální internetové stránky MMORPG World of Warcraft, kde jsou mimo jiné uvedeny smluvní podmínky (Terms of 
Service) mezi hráčem a provozovatelem a pravidla chování v herním prostředí. 

URL: <http://www.worldofwarcraft.com> a <http://www.wow-europe.com>. 
 
Oficiální internetové stránky MMOSG Second Life, kde jsou mimo jiné uvedeny smluvní podmínky (Terms of Service) 
mezi hráčem a provozovatelem a pravidla chování v herním prostředí a dále také oficiální blog provozovatele. 

URL: <http://secondlife.com>. 
 
Řada blogů uživatelů Second Life: Jejich základní rozdělění na URL: <http://secondlife.com/community/blogs.php>. 
 
Diskuse hráčů na oficiálních herních serverech World of Warcraft – jejich seznam (podle jednotlivých herních světů) je 

na URL: <http://forums.worldofwarcraft.com/child-forum.html?forumId=11119&sid=1>. 
 

Blogy hráčů World of Warcraft: např. Gamer tales URL: <http://www.gamertales.com>. 
 
Přímé pozorování ve virtuálním prostředí World of Warcraft a Second Life. 
 
A další, méně užívané zdroje podobného zaměření. 
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