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Příloha 1: Okruhy otázek, kterými byl rozhovor směrován. 
 

1. okruh: otázky vztahující se ke studiu VŠ: 

Jakou VŠ studuješ nebo jsi studoval (popř. jaký ročník)? Jaký obor? Bylo studium přerušeno, 

dokončeno?  

 

2. okruh: otázky směřující k objektivizaci podoby hraní PC her u jednotlivých respondentů: 

Jak dlouhé období se věnuješ hraní? Kolik trávíš průměrně času hraním denně? Jaké hře 

dáváš přednost? 

 

3. okruh: otázky zjišťující subjektivní náhled respondentů na jejich hraní zejména ve vztahu 

ke studiu VŠ: 

Jakým způsobem hraní zasáhlo do tvého studia? Co pro tebe hraní znamená a jak ho vnímáš? 

Jsou nějaká pozitiva nebo negativa tvého hraní vzhledem ke zvládání studia? 

 

4. okruh: otázky mapující strategie, které jim pomohly zvládat studium při aktivním hraní:  

Jakým způsobem jsi dokázal kombinovat hraní a studium? Pocítil jsi nějaké změny během 

zkouškového období? Vytvořil sis nějaké strategie, které ti pomohly? 
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Příloha 2: Záznamy rozhovorů s respondenty 

Renzo 

V: Zapnu si k tomu nahrávání na mobilu, nebude ti to vadit? 

R: Ne, pohoda. 

V: Takže, jsi teď ve druháku na medicíně. Jak se daří studium? 

R: Jde to.  

V: Ty sis jeden rok odkládal ne? 

R: Jeden semestr no. Protože jsem neudělal jednu zkoušku a to byla prerekvizita na další 

předmět, tak kvůli tomu. 

V: Jinak to jde? 

R: Už dobrý. 

V: Jak často tak hraješ? 

R: Občas. 

V: Občas, to znamená jak často tak asi? 

R: Tak tři hoďky denně třeba, v průměru. 

V: A takhle paříš jakoby teďka v průběhu roku co chodíš na vejšku?  

R: No to určitě. Dřív to bylo víc. To když to vyšlo, to sem byl na základce a neměl jsem co 

dělat takže jsem to hrál od rána do večera. Takovej dáda no (směje se).  

V: Třeba?  

R: Jako kolik hodin? 

V: No? 

R: Třeba kolem osmi. Různě.  

V: A začal jsi pařit proč? 

R: Ehh. No, začal jsem pařit, protože lidi s kterejma jsem chodil ven a dělali kraviny, tak 

začali hulit ve velkym. 

V: Aha. 

R: A mě se nechtělo hulit. Tak jsem začal pařit. Já sem předtím už hrál ale ne mopu. Nebo já 

nevim, já sem vždycky hrál na kompu. Dřív nebyly moc ty onlinovky, tak jsem hrál 

singleplayery a potom jsem přešel na online. 
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V: Jasně. A jak jsi to říkal, mopu?  

R: Ne, mobu 

V: Moba. Jo jo, moba. 

R: Já sem předtím hrál ňáký rpgčka ale nějak jsem asi byl vždycky venku a pak doma jsem 

hrál na kompu. 

V: Jasný.  

R: Nebylo co jinýho co dělat žejo. Učit se? (směje se). 

V: A Lolko? 

R: No, Lolko jsem začal hrát skoro na začátku. Někdy tak v osmičce.  

V: Jak vidíš hraní dneska? 

R: Myslim si, že kdybych nehrál, našel bych si jinou formu prokrastinace, nejspíš ještě horší. 

Koukal bych na videa, na seriály.  

V: Takže třeba při studiu v pohodě? 

R: Joo. Jsem s hraním naprosto spokojenej. Nemám s tím žádný problém, nevnímám, že by 

mě nějak omezovalo. Spíš to hraní používám jako odměnu, když se déle učím. 

V: Řekl bys, že u tebe hraní nějak zasáhlo do studia? 

R: No moc ne. Hlavně spíš že jsem to hraní musel omezit, když jsem začal s vejškou. 

V: Jak teda vnímáš hraní? 

R: Ve škole mi to nijak nepomohlo ani neuškodilo. Jako hraní mě baví a chci v tom bejt 

dobrej. Když už něco dělám, chci v tom být nejlepší a tak tomu věnuji všechno. Podobně to 

maj i ostatní na medicíně. Ambice, soutěživost. Na medicíně jsou právě takový lidi. 

Soutěživý. Možná proto jsem jí začal taky studovat. 

V: To je zajímavý. 

R: Jo. Hodně z nich jsou sportovci, kterým sport pomáhá při studiu. Já to tak mám zase 

s hrama. 

V: Měl jsi někdy pocit, že bys byl na hraní třeba závislý? 

R: To určitě ne, jako v pohodě. Když nechci hrát tak nemusim. 

V: Jasný, vim, že jsi byl rok v Americe, tam jsi asi taky nehrál co? 

R: Ne, tam jsme spíš chodili do školy a dělali různý sporty. Hlavně florbal a americkej fotbal. 

To si to prostě nahradíš. 
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V:  No jasně. 

R: Ono se říká sportem ke zdraví, ale posilováním jsem si pravděpodobně zničil ramena a ten 

americkej fotbal, tam pak mívají ty lidi z těch nárazů pak těžce poškozený mozky (směje se). 

Ono jestli ty esporty nejsou nejzdravější. 

V: Jasný. Každý má něco. Začínal jsi třeba hrát už s tou ambicí, že v tom budeš dobrej? 

R: Ne, ne, mě to prostě bavilo. Někdy hrál i s kámošema ale to tě zase tolik neposune. Ale 

zase je to větší zábava. 

V: Jasně. A baví tě to pořád? 

R: Baví mě to pořád. Nevim, jestli stejně, ale baví. No těžko říct. Já si neumim moc vybavit, 

jak mě bavilo. No asi, že jo, spíš je to asi dekadentní. Nějak pak minimálně. 

V: Co tě na tom baví? 

R: Určitě mě na tom právě nejvíc baví vyhrávat. Posouvat se v tý lize.  

V: A jde to? 

R: Já už nemám kam lízt (směje se). Teď když už jsem v diamondu se dál už těžko dostanu, to 

bych to musel hrát pořád. Ale chci být aspoň na top levelu, na jakym být můžu.  

V: Hmm. 

R: Vždycky dělám všechno, abych zničil ostatní (směje se). To mě na tom taky baví.  

V: Haha, to jo. 

R: To je větší radost. 

V: A třeba v průběhu roku, když máš teďka školu, tak jak hraješ?  

R: O prázdninách když jsem měl volno tak jsem hrál víc. To jsem třeba i propařil nějakej den 

celej. 

(Smějeme se). 

R: To je součást prázdnin. Vod toho taky jsou prázdniny. 

V: Haha. 

R: Teď jako míň no, to si dám vždycky tak dvě, tři, pět (směje se). 

V: Hmm, jo.  

R: Jakoby tak průměrem. Někdy třeba žádnou. Někdy víc. 

V: Říkal jsi, že jsi hraní musel s vejškou nějak omezit? 
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R: Jako jo. Na medicíně jsem hned musel hraní hodně omezit, abych se to zvládal všechno 

naučit. Dřív jsem hrál mnohem víc. Máme toho hodně, takže na hraní už nemám tolik času. 

Ale vždycky si rád zahraju, kdykoliv můžu.“ 

V: Jasně.  

R: Řekni k tomu něco Baru (přítelkyně). Zdá se ti, že hraju málo?  

B: Zdá se mi, že hraješ hodně na mobilu. 

R: Na mobilu?  

B: To Renzo dokonce než jde spát tak já už dávno spim a hraje, když se vzbudim tak hraje. 

Když se čeká na jídlo u oběda tak hraje. 

R: To je taková hra, která se hraje sama. 

B: No hraješ jí furt. 

R: No klikneš tam, co má dělat, a ona pak deset minut hraje sama. 

V: No a proč myslíš, že to takhle hraješ? 

R: Protože mě to baví (směje se). 

B: No a dyť to teda ani moc nehraješ. Když to ta hra hraje sama tak už nehraješ. 

R: Já hraju. Jakym způsobem se ta hra já vyberu tu strategii.  

V: Takže jakoby musíš u tý hry uvažovat ňák a vlastně jí ovlivňovat žejo. 

R: Hmm. 

V: A čim lepší máš strategii tak teda tak jakoby … 

R: No to záleží na hře. Jako určitě nějaký hry musíš jako umět myslet strategicky a někdy si to 

třeba i matematicky vypočítat. 

V: Jasně. 

R: Jakej, jaká cesta je nejlepší, nejefektivnější. Někdy je o to zkusit všechny možný způsoby a 

pak zjistit který třeba tobě nejvíc vyhovuje. To je asi lolko žejo. Nebo pak i strategie tak že za 

nějakou postavu tak to je jedno, která ti sedne.  

V: Jasný no. Myslíš, že ti v tom ty hry taky pomohli? 

R: Chci bejt nejlepší se šampionama, co hraju. Jsou šampioni, který mě baví, protože za ně 

můžu s ostatníma hrát mindgame. Dělat různý triky, oklamat je, prostě si je povodit. Nehraju 

šampiony, který jsou lehký, s těma je to o ničem. Jsou lidi který jsou odborníci na nějaký 

postavy, kterou nikdo jinej nehraje a prostě funguje jim to. A když hraje někdo jinej, tak 

prostě nejsou tak dobrý. Musí tě bavit, abys to mohl hrát furt dokola. Myslim že tě to učí 
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nějaký emocionální kontrole. Nehádat se, motivovat lidi a tak. Soustředění se na hru. 

Soustředění obecně. Lidi maj v hlavě jenom to, že je to ztráta času, závislost. Podle mě to tak 

není. Hry jsou jako sport – to je můj názor. 

V: Hmm, to jo no. A tebe třeba baví co za championy? 

R: Mě baví Shaco, protože můžeš trollit ty lidi.  

V: (směje se). 

R: To jsou takový jednoduchý lidi, takže ty jim můžeš jako určit jak, co si oni budou myslet, 

že ty uděláš, jestli jsou lehce předpovídatelný. Podle toho, jak člověk hraje, poznáš jeho 

osobnost. 

V: Jasný 

R: Na to je Shaco nejlepší. Takže si je vlastně jako vodíš. 

V: A ještě nějaký třeba?  

R: No tak jako tu evelin hraju, protože ta byla dobrá no. Mě někdy jako, mě baví, protože je 

OP. 

V: Jo takže tak, jasně. 

R: Je to zase takovej mind game že jo, protože vono běžíš za nima, nebo když se dostaneš, 

jakože ganguješ, tak když se dostaneš za ně tak oni to nečekaj a pak na ně teprve hodíš charm, 

oni si myslej, že teprve přibíháš. 

V: No jasně 

R: Takže oni nakonec běží ještě k tobě místo toho aby šli od tebe. Takže se ještě zabíjej, to mě 

na tom baví nejvíc.  

V: Mhm, jo. 

R: Spíš aby mě to bavilo. A tanci jsou k ničemu v týhle metě, že jo. Protože tanci jsou 

týmový. Takže ty tim že tam máš tanka kterej sice je dobrej, tak potřebuješ ale někoho kdo je 

taky dobrej. Když to chceš tahat, tak to prostě za tanka nepotaháš.  

V: No jasně no. A vidíš,… teda, chtěl jsi něco říct?  

R: Ne ne 

V: Může to nějak souviset s tím, jak funguješ třeba ve škole? 

R: No, možná trochu. Já nevim, jestli mi to nějak třeba. No vono totiž zrovna u tý medicíny. 

To je spíš takovej obor kde se jenom učíš, to je jenom vo paměti no. Určitě na to jsou nějaký 

hry na paměť. 

V: Hmm, ale nehraješ je.  
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R: No ty nehraju. Co se mi spíš zdá zajímavý jak všichno v lolku se všechno naučíš, aniž by 

ses to učil. Víš co, tak automaticky ti to vpluje do toho mozku. Třeba je tam těch sto padesát 

postav a já všechny znám aniž bych se je nějak učil.  

V: To jo no. 

R: To je prostě. Ale s něčim ho třeba nejsi schopnej ho tolik strávit, protože tě to tolik nebaví.  

V: Tady se to vlastně ani jako neučíš, že jo. Že by ses to vyloženě učil. 

R: No jasný, že by sis to musel nějak opakovat nebo ňák tak. 

V: Hmm 

R: Myslim jako, jo. Já jsem neměl nikdy nějakou chut naučit se třeba ty zbraně, ale prostě tim 

že je vybíráš tak se to naučíš. 

V: Tak to by byla dobrá motivace, kdyby ses mohl učit lolkem třeba medicínu tak. Protože by 

tam byly ty zbraně třeba pojmenovaný třeba po kostech. 

V: Haha, no jasný. Nebo po svalech a třeba funkce by bylo jejich útok a takovýhle věci.  

V: No jasně, Addukcí mu dáš…  

R: Jojojo. Tak to bych se to naučil mnohem rychlejš. 

V: Hmm 

R: Hlavně by to byla větší zábava 

V: No jasně. Dobře, a jak to teda děláš o zkouškovym? To třeba nehraješ nebo jak? 

R: Určitě o zkouškovym tolik nehraju. Tam to vždycky hodně musim omezit, protože toho 

máme fakt hromadu se naučit. Tady možná vidim nějakou pomoc z těch her. Že si jako 

naplánuju to učení dopředu, jak a co se chci učit. Udělám si takovou strategii nebo plán a pak 

to jde líp. 

V: To je dobrý. Jak třeba? 

R: No jakože si to učení rozvrhnu různě. Podle toho co je to za zkoušku a tak. Řeknu si třeba, 

ted se budu učit tohle, potom zase něco jinýho. Různě. Nebo kterou část se chci učit nejdřív. 

A podle toho si pak nastavim i ty zkoušky. A taky do toho někdy hraju (směje se). 

V: Hraješ? 

R: Jasně. Nastavim si třeba několik hodin učení, a mezi to se vždycky nějak snažím to hraní 

vmáčknout. V běžném období hraju průměrně tak 5 i víc hodin denně. Jako ne zas každej den, 

to ne. Ve větších jakoby celcích. Ve zkouškovém období omezuju hraní na zhruba 2-3 hodiny 

denně, přičemž si je víc rozložim do celýho dne a prokládám tím úseky učení a odpočívám 

tim. 



10 
 

V: Aha, to je dobrý. Jakože se třeba několik hodin učíš a pak si prostě zapaříš. 

R: Dělám to tak, že si dám jednu hru lolka tak po třech hodinách učení. Ze začátku hraju i víc 

a pak se zase víc učím.  

V: Napadá tě ještě něco, co bys řekl ke škole a hraní? 

R: Hale já jsem třeba zjistil, že když se připravuju na nějakou rankedku, třeba na proma, tak si 

prostě všechno připravim dopředu. Pak se mi hraje líp. No a začal jsem to pak zkoušet třeba 

před zkouškou, jakože dělám to samí. 

V: Co tím myslíš? Jak se třeba připravuješ? 

R: Jako při těch hrách si donesu třeba vodu, nastavim si počítač, klávesnici a tak. Davám si 

sluchátka a nechci, aby mě nikdo rušil. Vypnu si třeba i mobil a tak. 

V: A to potom děláš, i když se učíš jo? 

R: Jo. To sem vypozoroval že dělám, tak jsem si řekl že to zkusim i když se mám učit na 

nějakou zkoušku. Všechno si připravím dopředu a pak mám na to klid. 

V: A pak se ti díky tomu líp učí? 

R: Jo, přesně. 

V: To zní dobře. Napadá tě ještě něco? 

R: Asi ne. Už mě nic nenapadá. 
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Filip 

V: Můžu si ten rozhovor nahrát na přepsání potom? 

R: Jasně, nahraj. 

V: Takže nejprve se chci zeptat na hry. Jak často hraješ? Kdy jsi s tím začal? Proč? Jaký hry 

hraješ a tak. Tak nejdřív třeba kdy jsi s hraním začal. 

R: No už nějakou dobu hraju no. Nevim, někdy na základce už jsem hrál. 

V: Kolik let třeba? 

R: Myslim, že tak sedm osm let.  

V: Dobře. 

R: Hraju Lolko s tebou (směje se). 

V: A předtím jsi hrál co? 

R: Hale to lolko mě baví takhle, když to hrajem spolu třeba, ale jinak hraju radši různý 

singleplayery. Teď jsem poslední dobou hrál hlavně civilizaci. Ale každá hra mne pak časem 

omrzí a pak si najdu nějakou další. Nemám moc rád jak se tam člověk tak nějak napojí na tu 

komunitu, že jo. 

V: No jasný no, jasný. Tak je to jinej způsob hry než když hraješ proti počítači, kterej je 

prostě vypočítanej. Tam se s těma lidma prostě nějak potkáváš. 

R: Přijde mi, že mě to pořád tak nějak zavazuje k tomu hrát to. Že asi ta lidská duše tak nějak 

funguje.  

V: Asi jo no. Někdy v těch hrách asi vzniká závazek k tý komunitě. Ale třeba v Lolku to moc 

není. 

R: Já jsem hrál vždycky hlavně jen tak pro zábavu, nikdy jsem od toho nic nečekal. Proto 

jsem asi často hrál ty singleplayery, protože tam na to má člověk klid a já si rád užiju i ten 

příběh kolem toho. Nikdo tě tam nehoní, nikdo se tam nehádá, je to taková pohoda. A to mě 

baví. 

V: Jak často tak hraješ?  

R: Různě, podle toho co se zrovna děje. Většinou si večer zahraju. Hraju třeba tři hoďky.  

V: To jde. 

R: Já jsem to začal hrát jakoby v rimu. Rim world se to jmenuje. Jakože svět na okraji. Jako 

více méně scifi, má to, z pohledu prostě toho. No prostě že to není hra, ale je to generátor 

příběhu jakoby. Že prostě máš nějakou… 

V: Jak Oblivion třeba? 
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R: Fff, fff. Ale je to spíš třeba právě takový jakoby strategický v tom pohledu, že hmm. Ono 

se to třeba ukáže, jak to zhruba vypadá. Je to právě jakoby úplně co nejjednodušší a je to tam, 

že někdo to se právě ten příběh, důležitej komponentem vlastně tý hry je vypravěč. Stvořitel. 

Takže vlastně prvky dračího doupěte.  

V: Aha.  

R: A můžeš si zvolit jakoby obtížnost a druh, že třeba random, hmm je vypočítávaj víš co, a 

potom Kasandra Klasik prostě jako. A je to, prostě takovejhle styl. hmm je to i takový o tom 

textu to je. Že si prostě stavíš vázy žejo, děláš researche a lidi prostě. No, je to prostě, i 

psychologicky je to zajímavý protože tam maj právě různý duševní nemoci a takhle a každej 

ten člověk, ta osoba je vygenerovaná různě ale můžeš s tim právě předvídat do budoucna. Do 

určitý míry a tak. 

V: A tam nehraješ proti člověku? Dalšímu.  

R: Nee, to je jakoby. 

V: NPCčkům. 

R: Je to jakoby simulátor příběhu více méně. Něco jako ta civilizace, že seš tam vlastně svůj, 

ale má to jakoby prvky i jiný no. Je to taková, to jsou takový ty budovatelský hry no, že 

buduješ nějakou říši nebo tohle. Ale tady v tom módu můžeš udělat si třeba ten příběh podle 

sebe, že jo. Že uděláš si třeba skupinu kanibalů, že všichni maj rádi lidský maso a takhle.  

V: Já si řikám třeba v čem je ten rozdíl. Jakoby, budovatelská hra, jakoby když buduješ třeba 

říši anebo si buduješ třeba vlastní postavu v RPG.  

R: Principielně je to dost podobný. Je to, no, jako sen. Je v zásadě taková zjednodušená 

realita, že jo. Protože ve snu všechno funguje tak jak má. Všechno přijímáš. 

V: Ve snu?  

R: To je možná jenom myšlenka co mě napadla. Že to funguje stejnym způsobem jako sen. Je 

to zjednodušená realita, protože jí vlastně tvoříme my, nebo nějaká lidská entita. Tak stejně 

tak jsou ty hry zjednodušená realita, kde se můžeš seberealizovat skrze nějakou ikonu nebo 

avatara v zásadě. V tý hře, kterýho reprezentuješ. Anebo ne ani, ale je to prostě komplexní, 

jasně definovaná realita. 

V: Má prostě definovaný okraje.  

R: Definovaný ty problémy víš. Logika je tam, a když o tý hře víš, tak víš, že když uděláš 

tohle, tak se stane tohle. A vždycky se to stane. 

V: Je tam jenom. 

R: Protože to je naprogramovaný tak že jo. 

V: Jako, jak v čem. Někde máš nějakej faktor nějakýho RNG. 
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R: No jasně no. A to je další věc. 

V: Jasně. Každá, každej ten svět nebo cokoliv má jenom nějaký omezení. Má pevně daný 

okraje, od kterých se odrážíš, ale pak už je to vždycky trošku na tobě co děláš.  

R: Ale, jasně no. A to máš to RNG, že tě jakoby překvapí, ale můžeš ho podpořit, protože je 

jasně definovaný, že jo. A můžeš si to i vypočítat třeba matematicky, podle toho kódu jakoby.  

V: Je to vždycky tak, že, jasně, máš spíš třeba máš nějaký DPS, kde je nějaká statistika že 

když máš tuhle zbraň, máš tenhle level tak zhruba budeš hitovat někde takhle.  

R: Pak jsou critical striky a tyhle věci, nebo miss prostě. 

V: Kdyby to bylo, tak prostě že máš tenhle level a tuhle zbraň a furt budeš hitovat to samý, a 

prostě ten druhej ví, co má udělat, protože ví, že v ten moment ty uděláš tohle tak je to 

nesmysl. V každý tý hře, kde je nějakej multiplayer, tak musí bejt nějakej, jakoby. 

R: Férovost více méně. 

V: No a nějakej faktor RNG. Něčeho co je prostě náhodný. 

R: Jo no. 

V: Jak ty se díváš na svoje hraní? Co pro tebe znamená? 

R: Pro mě ty hry jsou takovym prostředkem k vyplnění nudy. Nevim, co jinýho bych třeba 

dělal. Nebo taky trochu únik od problémů. Že pak začnu hrát a nemusím už myslet na nic 

jiného.  

V: Cítil jsi někdy na hrách nějakou závislost?  

R: Závislej na tom nejsem. Spíš tim někdy prokrastinuju. No jakože hraju a měl bych dělat 

něco jinýho, někdy mě to docela štve, protože ten den uteče hrozně rychle a pak zjistim, že 

jsem vůbec nic nedělal. 

V: A se školou plus hraní to máš jak? 

R: Já jsem nikdy nehrál zas tak moc, abych kvůli tomu vyloženě něco nedal. Když na to 

přišlo, tak jsem prostě přestal hrát a nějakej velkej problém jsem s tim neměl. Navíc mě ta 

škola i baví, takže je to pak snazší. 

V: Jak třeba vnímáš hraní a studium dohromady? 

R: Tak lepší by bylo asi nehrát. Některý lidi s tim nejspíš můžou mít dost velkej problém. Ale 

já ani ne. 

V: Proč myslíš, že by bylo lepší nehrát? 

R: Měl bych na tu školu víc času a třeba bych se tomu víc věnoval. Občas mám i chut se na 

něco třeba podívat jen tak mimo, ale ty hry jsou nakonec zábavnější. 
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V: Takže třeba o zkouškovém to děláš jak? 

R: To je jak jsem říkal. Někdy tím tak prokrastinuju a pak třeba nemám na školu tolik času, 

ale zase to není tak hrozný, že bych se nenaučil vůbec. Nebo se tím odreaguju. Obecně v tom 

zkouškovým hraju možná i víc, protože je tam na mě větší tlak.  

V: Hraješ víc o zkouškovym?  

R: Je to možný. Asi jo, ale ne nějak hodně. Já to pak omezim, když už vidim, že se zkouška 

blíží, ale dokud mám dost času tak hraju mezi učením. 

V: Jasně, to dává smysl. 

R: Pak mi to učení jde i líp, když si dám chvíli pauzu. 

V: A jak to máš s tím omezením? 

R: Tak já zase tolik nehraju, takže je to v pohodě. 

V: Ok. Myslíš, že ti hraní ve studiu třeba taky nějak prospělo? 

R: (Zamýšlí se). Pomohlo mi to zlepšit se v angličtině třeba. Nebo z nějakejch her jsem se 

dozvěděl i různý historický věci a tak. 

V: Jak? 

R: Některý ty hry mají historickej obsah a často je to v angličtině. Mě baví si číst i ten příběh, 

takže jsem si to často překládal a tak jsem se naučil různý slova nebo jsem se něco dozvěděl. 

Taky mi možná pomohli ty simulátory nebo nějaký strategie když jsem psal nějaký práce do 

školy. 

V: Jakým způsobem? 

R: Že jsem psal a nad něčim jsem se zadrhnul. Když jsem nevěděl co dál psát a měl jsem 

v hlavě nějakou myšlenku, ale nedokázal jsem jí zrovna zformulovat. Tak jsem si na chvíli 

pustil tu hru a pak se mi kolikrát stalo, že jsem dostal takovej vhled v zásadě. 

V: Jakože ty hry byly třeba nějak podobný tomu, co jsi psal? 

R: No v zásadě uplně ne. Tak trochu. Ale třeba jak simulujou lidský chování, tak mě díky 

tomu něco napadlo. Psychologie. Nebo jak jsem to už měl třeba v hlavě, tak se mi to pak tak 

vybavilo a pak jsem zase věděl co psát dál. 

V: To je zajímavý využití her. 

R: Asi jo, nevim, jestli to tak dělá ještě někdo. Měl by ses na to zeptat. 

V: Zkusim to. Napadá tě ještě něco, co bys chtěl říct? 

R: Myslim že ani ne. Kdyžtak se mě ještě zeptáš ne? 
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V: Jasně, kdyžtak to doplníme. Díky. 
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Pavel  

Po úvodní rozpravě přecházíme k rozhovoru. 

V: Mohu si rozhovor nahrát? 

R: Nemám s tim problém. 

V: Díky. Ty teď studuješ a hraješ při škole? 

R: Hmm. Už ne tolik, ale hraju ještě pořád. 

V: A dřív jsi hrával víc? 

R: Jo. 

V: Jak moc třeba? 

R: Hrával jsem hodně. Někdy třeba celou noc. Ale myslim, že průměrně tak pět až sedm 

hodin denně, někdy i víc.  

V: Jakože i na vysoký? 

R: No jasně. Tak pro mě to byl vždycky takovej způsob jak uniknout od těch svých problémů. 

V celym životě. Že, tam se dostaneš v podstatě do jinýho světa, kdy ti jde jenom o tu hru a 

zapomeneš na ten zbytek. A to mě strašně pomáhalo se uvolnit, proto jsem to dělal. Byla to 

taková forma relaxace v podstatě pro mě. 

V: Jo. A teď už to tak nevnímáš? 

R: Tak teďka mám navíc práci, která je pro mě důležitější, takže hry šli stranou. A v podstatě 

bych řekl, že to nemá ani nějakej účinek na mě. Já dokonce relaxuju i v práci se dá říct. To je 

zase věc kdy zapomínám na školu, takže možná se dá říct, že mi to nahradilo ty hry.  

V: Relaxoval jsi od školy teda? 

R: Jo. Od toho stresu žejo. 

V: Jo. To je zajímavý. 

R: To jsem si uvědomil později. Nezačal jsem s tim kvůli tomu ještě, ale hodně mi to 

pomáhalo zvládat stres ve škole. Zvlášť když na mě byl nějakej velkej tlak, tak jsem si zahrál 

a bylo to v pohodě.  

V: Takže třeba o zkouškovym? 

R: Taky no. Ale nikdy jsem nehrál na úkor školy. Jakože bych se prostě měl učit a vykašlal 

bych se na to a šel bych hrát. To jsem nikdy nedělal. 

V: A to jsi dokázal jak?  

R: Jak to myslíš? 
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V: No takhle. Hmm, no někdo to třeba nazývá závislostí, někdo to nazývá koníčkem. 

R: Hale já jsem si myslel dlouho, že je to moje závislost, a že s tim nedokážu přestat, ale 

zjistil jsem, že jakmile jsem měl důležitější věci, který jsou pro mě nějakým způsobem 

rozhodující, nebo, mám je jako vyšší prioritu, tak mě ty hry vůbec neomezujou. Takže 

závislost to není podle mě. Neovládá mě to. Pro mě je závislost věc, kterou dělám na úkor 

toho, co si myslim, že bych měl dělat. Dneska jsem schopnej to ovládat. 

V: No jasně. To je dobrý. A takhle jsi to měl vždycky? 

R: No já si myslim že jo, já jsem nad tim předtím nepřemejšlel. Dřív jsem si myslel, že to, že 

jsem na tom závislej. Že prostě hraju. Bavilo mě to, měl jsem to jako koníček, ale hrál jsem 

hodně. A myslel jsem si, že s tim třeba budu mít problémy přestat, ale přestal jsem a vůbec to 

na mě nemělo žádnej vliv. Ale určitě to se závislostí hraničilo. 

V: A že by tě třeba ta hra přestala bavit sama od sebe? 

R: To jo, to se mi stává. Ale to pak přijdu na jinou hru a pak se zase vrátim k tý původní. To 

je jenom dočasně. 

V: Jakože třeba když hraješ Dotu. Ty asi hraješ hlavně Dotu viď? 

R: Hraju Dotu, Csko, Heartstony, hrál jsem Hearouse. Hrál jsem spoustu věcí. Ale z těch 

online Dotu, Heartstone, Runescape jsem hrál dlouho. To jsem hrozně smažil. 

V: Aha, to jsem ani nevěděl, že jsi hrál Runescape. 

R: Několik let jsem ho hrál. 

V: Jak dlouho vlastně tak hraješ? 

R: Noo, třeba tak deset let. Od střední určitě. 

V: Hmm. 

R: Takový ty klasiky jsem hrál všechny.  Já jsem na Runescapu vlastně začínal. U mě byly 

první hlavně takový ty první prohlížečový hry, pak jsem přešel na Runescape a až pak jsem se 

dostal k Dotě a k Csku. Teďka hraju vlastně civilizaci ještě, na Steamu. 

V: Aha, proti lidem? 

R: Jo 

V: To je docela těžký ne? 

R: Jo, je to hodně strategický. Je to dobrá hra. To mě docela baví, ale je to na dlouho. Docela 

náročná. To není taková oddechovka. 

V: To se podobá třeba šachům? Já jsem to nikdy nehrál teda, Civilizaci. 
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R: To bych nepřirovnával úplně k šachům. Je to taková klasická strategie, dá se říct, něco jako 

Settleři. 

V: A jde tam spíš o klikání nebo víc jako strategie teda jakože… 

R: Noo, ono jde hlavně o to, v jakym pořadí a jak klikáš. Protože někdy je to efektivní a 

někdy je to míň efektivní, a to si právě musíš rozmyslet. Stejně tak, jako že tam máš různý 

výzkumy, stavíš různý budovy a to zase je věc, kdy je to třeba rozmyslet dopředu, co pro tebe 

je výhodný stavět kdy. V jakou chvíli zrovna. Abys byl prostě, čím víc jsi efektivnější, tím víc 

jako máš náskok před ostatníma žejo. A to není jako hra úplně založená na tom vyhrát tim, že 

budeš mít velkou armádu a rozdrtit ostatní. Je to jedna z možností ale může se stát, že máš 

velkou armádu, ale někdo vyhraje dřív, protože tam jde i o výzkum, jde tam o kulturu, jde tam 

o X dalších věcí. Máš tam prostě asi čtyři nebo pět možností vítězství.  

V: Jako ekonomicky ho třeba porazit a tak.. 

R: Přesně tak. Takže záleží, na co se zaměříš. 

V: Jo, třeba podporuješ náboženství silně a pak ti tvoji věřící překonvertujou ostatní země… 

R: Jo, jo. A pak tam máš třeba různý zázraky. Ty taky stavíš, ty trvaj hodně dlouho, který ti 

pak přidávaj velký bonusy. A pak tam máš ještě přírodní divy světa. A ty ti taky přidávaj 

různý bonusy navíc. A třeba když tam máš nějaký hory, nebo něco takovýho. Nevim proč 

zrovna hory, ale ty maj velkej vliv na náboženství a na vědu. 

V: Aha. 

R: Možná s tim náboženstvím třeba nějaký ty mniši v horách. Ale třeba když si postavíš, když 

najdeš tenhleten zázrak a obestavíš ho vesnicemi, tak máš potom tak obrovský bonusy 

k náboženství, že potom když jdeš do toho, když jdeš do náboženství, tak se to dá vyhrát 

strašně rychle. A tak samozřejmě ostatní hráči se ti to snažej ztížit. Že tě to nenechaj celý 

obsadit. 

V: Oni třeba můžou přijít s armádou a rozsekat ti to. 

R: Jo, můžou tě sejmout. 

V: Takže musíš vlastně svým způsobem taky dělat všechno. Abys měl třeba armádu, která tě 

ochrání… 

R: A nebo si musíš získat spojence, který tě budou bránit. To je docela dobrý, protože pak 

taky máš nezávislý města, za který nikdo nehraje, ovládá je počítač, a ty tam můžeš posílat 

diplomaty. A když jich tam pošleš hodně tak to město ti bude loajální a v případě že na tebe 

někdo zaútočí, tak tě bude bránit. A ty města bejvaj dost silný některý. Že fakt maj velký 

hradby, vyspělý armády a tak. A už se mi to několikrát vyplatilo, zvlášť že jsem konvertoval, 

když jsem získal města, který ležely mezi náma, takže to byla krásná obrana pro mě. Já jsem 

si mohl rozjíždět, co jsem potřeboval. 

V: Jo jo. A ten počítač si to hraje sám a vyvíjí se taky sám jo? To je dobrý.  
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R: Jo. 

V: A s těma městama můžeš taky bojovat? 

R: Můžeš, možná i musíš někdy. Když jsou spojencem někoho jinýho, s kterym ty válčíš tak 

s nima musíš bojovat. 

V: Jasný. A můžeš jim je zase přebrat? 

R: Buď je můžeš zničit úplně, nebo když tam pošlel hodně dalších diplomatů, tak od nějaký 

úrovně. Když on jich tam má víc, tak je to město loajální jemu. Když tam máš víc ty, tak tobě. 

V: Jasný. Spíš je zajímavější otázka, jestli se můžeš ty spojit s nějakym jinym člověkem. 

R: Můžeš. Můžeš s nim uzavřít alianci, to je nejvyšší co jde. 

V: Hmm, a pak společně rozsekáte jednoho a pak ho „bodneš do zad“. 

R: Jo. Takhle jsem to třeba hrál a byl jsem v takovym stavu, kdy jsem měl hodně měst  

získaných už, a měl jsem všechny, až na toho jednoho, kterej to všechno cpal do armády, a 

viděl jsem, že už začíná bejt nebezpečnej. Tak jsem začal uzavírat aliance. A podařilo se mi 

uzavřít aliance úplně se všema kromě jeho. Bylo nás asi šest, měli jsme spoustu měst ještě 

získanej, ale on byl už tak našláplej, že jsme ho nedokázali sundat vůbec. A to bylo i tim, že 

on byl vývojově dál, takže on má pak i lepší jednotky než ty, a tobě chcípne stejná jednotka 

na stejný úrovni, akorát o level vejš ve vědě. Tak ty na něj pošleš dvě a jemu chípne jedna, 

tobe obě. Že tě ta válka vychází pak dvakrát dráž. 

V: Jasně. 

R: A potom když jsme hráli, tak jsem to hodně inicioval ty fighty, ale ty spojenci pak dostali 

strašně na buben a už s nim pak vůbec nechtěli bojovat. Prostě.. pak začali sami s nim 

uzavírat dohody o příměří a tak. Ale byly jsme fakt všichni ve válce proti němu a nedokázali 

jsme ho zničit. 

V: Nějakej šílenec (směje se).  

R: No a byl to hlavně. On hrál za Alexandra Velikýho, což je samo o sobě civilizace 

zaměřená na boj, a má velký bonusy. Ale nevěřil jsem tomu, že dokáže odolávat všem, a to 

hrál na několika frontách, my jsme ho tlačili ze všech stran.  

V: Jako znám to. Vím, že tady v těch onlinovkách občas jsou lidi, který to prostě úplně drtí. A 

tam si teda můžeš vybrat nějakýho šampiona, kterej… 

R: Záleží, no ono si už od začátku vlastně volíš strategii. 

V: No já mám tenhleten výzkum hlavně směřovat na to, jakym způsobem jsi schopnej to 

kloubit se školou. Vzhledem k tomu že studuješ. Ty jsi v kterym ročníku? 

R: Ve čtvrtym. Dělám bakalářku. 
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V: Bakalářku? To máte na čtyři roky? 

R: Jo. 

V: Aha. A celou dobu jsi to byl schopen zvládat. Nezanevřít na hraní? 

R: Jo. Noo, někdy jsem spíš zanevřel na školu, že jsem třeba zjistil, že jsem úplně v hajzlu. 

Nevěděl jsem proč a pak jsem zjistil, že jsem celou dobu pařil. To jsem si říkal, jako, to není 

možný, co jsem dělal celou dobu? Ahaa, já jsem pařil (směje se). 

V: Jo. To známe všichni (smích). 

R: Prostě semestr už se píše. Zkouškový. A já jsem zjistil, že nestíhám. Ale vždycky jsem to 

pak nějak dal. 

V: Jak? 

R: Noo, musel jsem zabrat. A dá se říct, že jsem někdy měl i štěstí. 

V: A byl jsi někdy opravdu v problémech? Třeba i blízko k vyhazovu? 

R: To ne. To určitě ne. Měl jsem krok k tomu, abych opakoval jeden předmět. 

V: Aha.  

R: A to jsem se zachránil taky takovou náhodou. Protože jsem věděl, že jsem to… my jsme 

tam potřebovali 24 bodů, abychom získaly zápočet z matematiky. A já jsem na to kašlal ze 

začátku a dostal jsem se po prvních třech testech na mínus 1 bod. A z posledního testu jsem 

mohl mít maximálně 24 bodů. Což znamenalo, že i kdybych ho napsal na 24, tak jsem byl furt 

mínus jeden a měl jsem 23. A přesně to se stalo. Měl jsem 24 mínus jeden, takže jsem nesplnil 

zápočet, a šel jsem psát opravnej test, kde jsme museli mít alespoň 70% minimálně. Což jsem 

napsal, už při tom testu jsem věděl, že vim hovno, že to prostě nedám. Tak jsem ho napsal a 

pak prostě nevim, jak mě to napadlo. Už jsem byl takovej trošku nasranej, už jsem s tim 

počítal, že to budu opakovat. Byl jsem s tim tak nějak smířenej. Ale pak si řikám, ale tak co, 

tak aspoň dojdu za tim svým cvičícím, se ho zeptat jestli jakobych se nemohl jít na tu zkoušku 

podívat a napsat si to třeba nanečisto, když ten zápočet nemám. Aby vůbec věděl, jestli to 

jako umim nebo neumim. A já jsem tam přišel ve chvíli, kdy on opravoval můj test. Takže 

jako víš co, v pohodě. Dělal jsem si z toho srandu, vo nic mi nešlo. A on, tak jako jo. Tady to 

máte blbě, ale vim že jste ke mně chodil na cvičení, tak mi řekněte, jak jste to tady myslel… 

No dobrý, dobrý, dobrý… A jako, měl bych třeba 4 body z 10 a potřeboval jsem jich aspoň 7. 

No dobrý, vidim že jste to myslel dobře, tady jste to jenom nějak splet… a dopsal mi to a měl 

jsem přesně 70%. 

V: Haha, tak to jsi měl dobrý. 

R: A šel jsem na první termín z matiky a napsal jsem ho na 28 bodů, potřeboval jsem 30. A 

z toho zápočtu byly plusový body. Takže čím víc jsi měl bodů ze zápočtu, tím víc jsi měl 

plusových bodů. A já jsem měl těch 23 a vyšlo mi to přesně, že jsem měl 2 plusový body. 
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Z toho zápočtu. Takže mi to vyšlo přesně na 30, takže jsem měl trojku, tak jsem jí vzal a šel 

jsem…  

V: Pohoda. 

R: A to jsem měl největší krok k tomu, abych něco opakoval. To jsem se už docela bál. 

V: To se ti vyplatilo tam zajít no. 

R: Ale nevim, jak mě to tenkrát napadlo. 

V: A takhle jsi to měl s tím hraním celou dobu?  

R: Jo. Občas to prostě nějak omezim a naučim se co je třeba. Hlavně o tom zkouškovim. 

Někdy dřív, když jsem se potřeboval soustředit na studium před zkouškou, se mi také 

osvědčilo vypnout mobil a počítač, nebo je úplně odstranit z pokoje. 

 

V: Aha, a to ti teda pomohlo, abys nehrál. 

 

R: No. Ale jindy zase když třeba není ta zkouška tak těžká tak se tim naopak odreagovávám 

zase. Třeba se učim nějakou dobu a pak si dám zase nějaký hry. Dá se říct za odměnu, že jsem 

se učil. To mi pak taky pomáhá. 

 

V: Protože máš větší motivaci k něčemu jinýmu. 

R: No určitě! Tak všichni by se měli věnovat tomu, k čemu je to táhne. K čemu jsou plně 

motivováni. Vlastně taková obsese je strašně důležitá a ten pocit, který tě stáhne! Který to 

přebije. 

V: Jakože když chceš hrát, tak to přebije ten pocit, že se máš učit nebo naopak? 

R: Někdy se musíš trochu překonat. Svod vidím v tom, že ty se přemluvíš, že to neuděláš, a 

pak k tobě přijde ten pocit, kterej z toho máš, když to děláš. Ta představa, a to tě k tomu 

stáhne zpátky. No ale já prostě mám vždycky nějakej silnější pocit, kterej mi nedovolí, abych 

se těm hrám věnoval. Něco co je silnější, co to vždycky přebije. A většinou to bývá nějaká 

forma strachu nebo nervozity. 

V: Takže se pak jdeš učit, že tě to donutí. 

R: Když už mi to tělo samo říká, že už mám něco dělat, nebo už bude pozdě. Někdo ten strach 

nemá, pro mě je motivací. To mě donutí. 

V: Myslíš, že ty hry na tebe měly vliv? 

R: Maj vliv na moje přemejšlení určitě. Díky hrám jsem začal myslet trochu jinak si myslim. 

A myslim si, že ty hry určitě rozvíjej takovej i typ třeba strategickýho myšlení trošku. A 

naučíš se v nich jako spoustu jiných věcí ještě. 

V: Co třeba myslíš? 
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R: Hale, já jsem třeba v Runescapu jsem začal normálně obchodovat. A jako docela vážně, že 

jako musel jsem o tom dost přemýšlet. Dost jsem o tom uvažoval. Co koupit, co prodat abych 

vydělal co nejvíc, a pak jsem ty vydělaný prachy měnil za normální peníze. 

V: To se hodí. 

R: Je to určitě typ myšlení, kterej to rozvíjí a kterej se dá přenést i do reálnýho života. 

V: Ještě něco? 

R: Co se týká třeba těch her, a to jsem se naučil a dělám to v životě pořád. Že se snažim číst ty 

lidi. A já se je snažim číst i podle toho, jak hrajou. A prostě, jako svojí výhodu využívám 

hlavně toho, že dělám, prostě si je nějak přečtu, vim jakym stylem hrajou a na jaký hráče jsou 

asi zvyklý a pak se snažim hrát úplně jinak. Prostě, dělám věci, který by nečekali. A to se mi 

vyplácí jak ve hraní, tak ve škole, tak kdykoliv. Prostě když třeba jdem hrát airsoft… prostě 

dělám věci, který lidi nečekaj. A mě to pak přináší docela velký výhody. To se mi vyplácí jak 

ve hraní, tak ve škole, tak v životě. Nevychází to vždycky, ale když to vyjde, tak pak máš 

docela dobrou výhodu.  

V: No jasně. Překvapíš ho a pak vůbec neví, jak ses tam vzal, ani neví, co se vlastně stalo 

třeba. 

R: Přesně. 

V: Máš dojem, že tě nějak přímo ovlivnily i ve vztahu ke škole? 

R: Ke škole? No tak tam mě hry naučili jednu věc. Že ne vždycky, když hraješ jako podle 

pravidel úplně čestně. Prostě, naučili mě hledat jakoukoliv cestu k tomu, abych dosáhl svého 

cíle. Prostě, někdy hraješ čestně, je to vyrovnaný, nebo seš dobrej, a ten protihráč tě dokáže 

porazit prostě jinak, jinym způsobem, ale furt je to tvoje porážka a jeho výhra. Ať to dokázal 

jakkoliv.  Ať byl třeba celou hru mnohem horší, porazil tě prostě. A to je výsledek. Prostě 

najít tu cestu, která splní to, co ty chceš.  

V: Účel světí prostředky. 

R: Tohle hlavně mě hry naučily. A naučili mě ještě jednu věc, a to nemít slitování. Jakmile 

můžeš, tak nemít slitování. Jakmile cítíš, že jsi na koni, prostě konec. Ukončit, hned. Protože 

tohle se nevyplácí. Těžce nevyplácí. Protože to je hezký, že se cejtíš na vrcholu, jako 

nedotknutelnej, ale trvá to vždycky jenom chvíli. 

V: To máš asi pravdu no. 

R: Jako, jedno zaváhání a může to bejt úplně jinak. A to se ověřilo i v historii že jo. 

R: Jako já si přenášim i tohle z tý hry do tý školy. Jako, hledám cesty. Jako je přede mnou 

jasnej úkol. Potřebuju dostat zkoušku nebo zápočet z toho cvičení, a tak nějak si jako mapuju, 

jaký mám všechny možnosti a pak z toho hledám, která je pro mě taková nejlepší. A toho pak 

využívám. A není to vždycky cesta, že budu poctivě plnit úkoly. Někdy to jsou i jiný cesty, 

který k tomu vedou. 
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V: A máš třeba nějakej konkrétní příklad? 

R: No mám konkrétní příklady no. Třeba případ kdy jsem dělal atelier jeden a chodil jsem tam 

konzultovat k nějakýmu chlapovy s nějakejma svejma úkolama. Hodně lidí tam chodilo, a já 

jsem takovej, jakože jsem ze začátku aktivní, účastnim se tak nějak všeho, ale to je proto, 

abych si zmapoval to prostředí. Vim, že hodně lidí tam chodilo, já jsem u něj byl jednou. A 

prostě, čekali se u něj velký fronty, ten člověk každýmu něco řekl, něco sis tam opravil, tak ti 

řekl zase něco jinýho, furt jsi to opravoval a jako, vyžadovalo si to hodně času. Já si o něm 

taky čtu informace na Arši, to je takovej portál kde máš o těch vyučujících. Že prostě si 

zjišťuju informace úplně odevšud. Abych věděl. 

No a pak se mi ukázalo jako nejlepší možnost, že jsem za ním vůbec nechodil, nedělal jsem 

na tom vůbec, a posledních asi 14 dní před odevzdáním jsem na tom zamák, přišel jsem za 

nim. Tak nějak jsem s nim pokecal, protože jsem věděl že se s nim dá pokecat. Nebo, spíš 

jsem ho nechal vyprávět. A za celou dobu viděl můj projekt dvakrát a dal mi Déčko a šel jsem 

domů. A dal jsem tomu 20 hodin. A byly tam lidi, co tam chodili každej tejden, čekali fronty, 

konzultovali, jo, třeba na konci měli Ačko. Ale já jsem tomu dal jenom zlomek. Já jsem 

člověk, kterej když vim, že musim, tak tam chodim fakt poctivě. Ale tohle jsem si zhodnotil, 

že nemá význam. A dalo by se říct, že jsem to podcenil. Ale vyplatilo se to a hodněkrát se mi 

něco takhle povedlo udělat.  

V: Tak to dokážeš hodně zužitkovat. 

R: Myslim si, že jsem se naučil díky tomu myslet víc dopředu. Promejšlet si ty věci – do 

budoucna. Jako třeba, i ve škole dělám věci, který vim že se mi vyplatěj až v budoucnu. Takže 

je to určitej vklad kterej se mi v budoucnu může vrátit. Zvlášť u některých učitelů se mi to 

vyplácí. Že to prostě nějak odhadnu nebo na to příjdu a vim, že třeba když k nim půjdu na 

konzultaci, že se mi to vrátí. Že minimálně třeba u zkoušky mě to odliší od těch ostatních, tak 

to prostě udělám. A docela často se mi to už vyplatilo. Zvlášť když si tě ty učitelé pamatujou, 

zvlášť na tý vysoký protože tam je tolik lidí, že většinu si fakt nepamatujou. U nás teda. 

Úplně nejlepší je vždycky navázat, to jsem využíval na střední, to už jsem ti říkal, že prostě 

jsou ty učitelé furt stejný. A tam jsem s nima měl nějakej osobnější vztah. Že jsme se nějak líp 

znali. A tam mi, ty vole, tam mi několikrát nehorázně pomáhali. Tam jsem třeba přišel na test, 

věděl jsem úplnou …, napsal jsem tam to samý co ostatní a měl jsem o dva stupně lepší 

známku, víš co. A nikomu jsem to radši neukazoval. Nebo na základce i, napsal jsem test 

z angličtiny a učitelka mě měla za toho, kdo to umí. Dostal jsem ho a za jedna, bez chyby, a 

přitom jsem tam měl chyby. Koukal jsem na to a řikám si, ty vole, vždyť tohle mám úplně 

blbě… no schoval jsem to do tašky a nic viď. Vona už mi dávala ty známky už z principu. 

V: No dobrý. 

R: Ale fungovali mi podobný věci i na střední a na vysoký je právě to, že se snažim vytvořit si 

s tim člověkem nějakej osobnější vztah, protože to ti strašně pomůže. Třeba ten chlápek na tu 

matiku. Jmenuje se XXX. Tam mi to strašně pomohlo. Ale kdybych tam asi nepřišel ve chvíli, 

kdy zrovna opravoval ten test, tak by to asi dopadlo jinak. 
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V: To je zajímavý. Máš ještě nějaký takový věci, co ti pomohli? 

R: Jo, ještě třeba získávám informace od spolužáků. Že spojuju dva okruhy lidí. Největší 

šmelináře i ty který tvrdě dřou. A já jsem tak mezi tim. Vyměňuju mezi nima informace. 

Vyměnim prostě něco za něco, a vlastně, já sám nic nemám, ale každej mi něco dává a já to 

prostě posílám dál, a všechno se ke mně dostane. A já jsem takovej člověk, já nevim, na 

základce i na střední si o mě mysleli, že jsem strašně chytrej. Takovej šprťák, což vůbec není 

pravda. Oni to lidi vůbec neví, ale já na to docela seru. A právě mě přichází sposta věcí od 

těch opravdových šprťáků takže já mám spoustu věcí od nich, protože tak vypadám. Jako že 

k nim patřim. Ale mezi tim se bavim s těma úplně největšíma sračkama, co na to úplně 

kašlou. A těm to posílám, že jo. Ale od nich zase beru takový ty šmeliny. Jako čum tady to, 

zjistili jsme, že tady bude tenhle test, bude to úplně stejný a pošlou mi odpovědi. Takže takhle 

to dealuju a skrz to proplouvám. K tomu mi možná taky pomohli ty zkušenosti hlavně 

s Runescapu. 

V: Proplouváš skrz systém. 

R: Když se nad tim zamyslim, tak fakt takhle spojuju ty největší šmelináře a ty co tam dřou 

jak magoři. A já jsem prostě mezi nima. 

V: No jasný no.  

R: Nevim no, jako nechci se pasovat, že bych je trumfnul obě (skupiny). Já přežívám díky 

nim oboum. 

V: Jasný. 

R: To hale, to je zase věc… Já jsem to nevymejšlel, tenhle přístup. To prostě přišlo tak nějak 

samo. Já jsem viděl, že to funguje, že tam ta cesta je a byla ideální pro mě tak jí prostě 

používám. Ale ne že bych si to jako promejšlel, jako že pudu na vysokou a budu dělat tady to, 

vod těhle brát tohle a tak. Vůbec. To přišlo úplně samo od sebe. No a funguje mi to takhle 

hodně dobře. A největší sranda je, že tyhle dvě skupiny o sobě ví. Ty co se drtí a ty co na to 

serou. A mezi sebou si vůbec nechtěj nic posílat, ani se spolu bavit. Protože šprti jim nic dát 

nechtěj, a ty co na to serou si zase řeknou, no šprti, s těma se bavit nebudu. Ale skrze mě to 

krásně jde, na jednu stranu a na druhou. A vono když máš šprta a řekneš mu, hale, tady mám 

deset testů, žádnej jinej dostat nemůžeš, i ty šprti si to vezmou. 

V: No, to je jasný. 

R: A nadruhou stranu ti pak daj něco, co jinde dostat nemůžeš. Hale tady mám úkol, na Arše 

není, nikde jinde ho nestáhneš. Tak zavolám tady tomu, protože tomu jsem minule dal.  

V: Tak super. Napadá tě ještě něco, co bys chtěl říct? 

R: Hmm, nevim. Asi už jsem ti řekl všechno. 

V: Tak super, díky za rozhovor a klidně se ozvy, když tě ještě něco napadne. 
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Martin a Tomáš 

Nejdříve jsem s Martinem, Tomáš přichází až později. Probíhá úvodní seznámení se, nejprve 

se bavíme o různých věcech mimo téma. 

V: Bude to takovej rozhovor hlavně o hrách, jak jsi to dával při škole. Budu si to nahrávat 

jestli můžu. 

R1: Jasný, klidně. No. (směje se). Je to moje závislost. 

V: Jo? Závislost? 

R1: No jo. Já jsem byl určitě závislej a pořád hraju.  

V: Žes to tak hned řekl. 

R1: Jako asi jo. Fakt jsme hráli hodně. Někdy až moc. Jak se jmenuje to téma, co děláš? 

V: Školní úspěšnost hráčů počítačových her. Ještě než začnem, tak by mě zajímalo, co vlastně 

studuješ?  

R1: Já už úplně nestuduju. Byl jsem na ČVUT.  

V: A na čem?  

R1: Jako obor? 

V: Jo. 

R1: Oba jsme byly na ČVUT, na strojírenství. Dopravní a transportní technika. Já miluju 

motorky (směje se). 

V: To mluvíš o tom kámošovi, co za chvíli přijde jo? 

R1: Jo, o Tomovi. Byly jsme na stejnym oboru spolu. 

Nějakou dobu se bavíme o motorkách a o tom, kde v současnosti pracuje. 

V: Jinak, kolik ti vlastně je? 

R1: 27. 

V: A Tomášovi? 

R1: Taky. S Tomášem jsem chodil už na střední. Pak jsme šli i na stejnou vejšku.   

V: A jak vám to šlo?  

R1: No. (směje se). Mohlo to bejt lepší. 

V: A jak dlouho tak hraješ?  

R1: No, hraju už dlouho, ani nevim. Tak od třinácti.  
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V: Ty hraješ hlavně Lolko co?  

R1: Jojo, s Tomem hrajem.  

V: Ještě něco?  

R1: Jo, jasný, wowko, csko, různě. Wowko jsme hráli hodně. Nejvíc ale to Lolko, hlavně 

poslední roky. 

V: Hrajete s tim kámošem, co přijde, spolu jo?  

R1: Jo, hlavně s nim. Taky jsme pak spolu trpěli. 

V: Až tak? 

R1: No někdy jsme to fakt těžce přeháněli. 

R1: Počkej. Už mi volá. 

Přišel Tomáš. Seznámili jsme se, objednal si pití apod. 

R2: Takže prej se tady dneska bavíme o hrách (směje se). 

V: No no, tak tak. Jak jste pařili prej. Ještě na začátku se tě taky potřebuju zeptat na pár věcí. 

Martin mi to už říkal. 

R2: Ptej se. 

V: Chodili jste teda prej na stejnou školu. 

R2: Jo. 

V: No jako Martin mi to už říkal. Stejnej obor a tak.  

R2: Jasně. 

V: Taky už máš dokončeno? 

R2: Hmm, mám no. Nakonec jsem to fakt dal (směje se). 

V: Bylo to těžký? 

R2: No tak, víš jak…  

V: Měli jste nějaký problémy? Jo taky, já si ten rozhovor nahrávám, nevadí? 

R2: Jo, v pohodě. No trochu jsme hráli no. 

V: Jak dlouho ty hraješ? 

R2: Ježiš to nevim. Myslim, že někdy na střední jsme začali hrát s Martinem hlavně. Předtim 

jsem taky pařil ale asi ne tolik.  
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R1: Můžu za to já (smích). 

R2: Jasně. Za všechno může Martin. Kdybych ho neznal, tak už jsem dneska za vodou a 

žádný hraní by nebylo.  

V: Martin říkal, že jste byly na vysoký spolužáci teda. 

R2: No, to jo. 

R1: Taky jsme spolu bydlely na koleji. 

R2: To bylo něco. Hráli jsme asi dost (směje se). 

V: A hráli jste vždycky spolu?  

R2: No úplně vždycky ne. Já jsem taky měl přítelkyni. Ale většinu času asi spolu. 

V: Martin mi hned na začátku řekl, že je to pro něj závislost. Pro tebe taky? 

R2: Pro mě je to jasná závislost. Tim hraním jsem strávil hrozně času v životě. Pak už mě to 

kolikrát fakt štvalo, a stejně jsem hrál dál. Nevěděl jsem ani, co jinýho bych dělal. A to hraní 

mě stahovalo. Neměl jsem pak ani žádný prachy. Taky jsem kvůli tomu ztratil vztah a málem 

i školu. Věděl jsem, že to nemám dělat, ale dělal jsem to. Takže to byla závislost.  

R1: Hale jako hráli jsme fakt hodně no. Někdy jsem z toho taky měl blbej pocit už. 

R2: Jo, ale někdy to zase bylo dobrý. Mě k tomu vždycky táhli nejvíc ty lidi, hlavně Martin. 

Ale hráli jsme i s dalšíma lidma. 

R1: Jo, někdy se k nám připojili i další kámoši a pak jsme hráli třeba v pěti. To byla největší 

sranda. 

R1: To jo. Třeba jsme koupili pivka a pak jsme udělali takovou party. Někdy třeba přišli 

kámoši s notebookem i k nám na byt a to bylo supr. 

V: Můžete mi třeba někoho ještě doporučit? 

R1: Jasně. Tak se pak domluvíme. 

V: A jak jsi to měl ty, Martine? Co tě táhlo k hraní? 

R1: Taky ty kámoši hodně. A někdy jsem hrál i sám, mám i další účet a tam jsem hlavně 

climboval. 

V: Takže šlo taky o nějaký soupeření? 

R1: Asi i tak, že kdykoliv mi něco nešlo podle mých představ nebo jsem neuspěl ve škole, tak 

jsem hrál. Možná jsem tak chtěl sám sebe přesvědčit, že jsem v něčem nejlepší. Chtěl jsem 

v tom bejt lepší než všichni ostatní. 
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R2: S Martinem jsme toho nahráli spoustu. Často jsme spolu taky trénovali různý taktiky a 

strategie, sledovali jsme videa i všechno kolem, abychom byli co nejlepší. Sledovali jsme 

profesionální hráče a jejich strategie. Tak jsme se učili. A Martin, ten je naše hvězda (směje 

se). Vždycky byl z našeho teamu nejlepší. 

 

R1: Jo, hodně jsme to sledovali.  

V: Já taky. Fandim hlavně Fnaticům. Ty jsou teďka dost dobrý. Loni byly snad třetí na 

mistrovství ne? 

R1: No myslim, že jo. 

V: Jedinej Evropskej tým co se tam ještě drží no. A Cloud 9 mám taky rád. 

R1: Jo, ty mám taky rád. 

V: Mě moc nevyhovuje, jak tam udělali nově ty bariéry na turrety. Jak to musíš zničit do 14 

minuty a dává ti to goldy. Přijde mi, že to není tak balancovaný. Jakože když třeba jeden na 

lajně toho druhýho zabije, tak pak ještě dostává ranec goldů za věž a pak se snadno přefeeduje 

a toho druhýho už nepustí ke hře. 

R1: Musíš čekat na ganky no. Nebo ho rozsekat. 

V: Prostě se mi to zdá, že to tomu jednomu pak dává velkou výhodu. 

 R1: Jako nemusí, chce to dobrej wave control a pak se to dá. A hrát to prostě víc defensivně 

když tě zabijou.  

V: A co říkáte na ty nový šampiony. Já jsem poslední dobou moc nehrál a jsou tam asi tři 

nový. 

R1: Sylas. 

R2: Martin teď začal hrát Sylase hodně a to je masakr. 

V: A ty? 

R2: Já hraju většinou jungle nebo support. 

R1: Jo, supporty taky hodně boostli. Konečně se to za ně dá hrát (směje se). 

Na nějakou dobu se zabereme do rozebírání Lolka.  

V: Kolik času jste tak v průměru hráli? 

R2: Tyjo hodně no. Někdy jsme se vrátili ze školy a hráli jsme třeba i celou noc. 

R1: No jasně. Jako v některý dny jsme pařili třeba i patnáct hodin, možná víc.  

R2: Ježiš. No, to jo.  



29 
 

V: A to jste pak šli do školy třeba? 

R2: Ne. Kolikrát jsme fakt třeba ani do tý školy nechodili. 

R1: Podle mě je docela zázrak, že jsme školu nakonec oba dodělali. Někdy chybělo fakt málo, 

aby nás vyhodili. 

V: Měli jste teda nějaký vážnější potíže se školou kvůli hraní? 

R2: Hráli jsme hrozně dlouho i o zkouškovym. Pak jsme těžce nestíhali. Někdy jsme hráli až 

do noci, těsně den před zkouškou. Všechno jsem dělal na poslední chvíli a taky to tak 

vypadalo.  

V: Jakože jste třeba nedali zkoušky? 

R2: No musím říct, že jsem nakonec vždycky všechno nějak udělal.  

R1: Jako minimálně na ten třetí pokus jsme to vždycky dali. 

V: Nikdy se nestalo, že jste nějakou zkoušku vůbec neudělali? 

R1: Pokud vím tak jsme udělali všechno. 

V: Tak to jste teda dobrý. 

R2: Díky Martinovi hlavně. Vono taky seš pak nevyspalej žejo. Nebo jsme do tý školy třeba 

vůbec nechodili. 

V: Jak to díky Martinovi? 

R2: On je totiž strašně chytrej (směje se). 

R1: (Taky se směje). Podporovali jsme se v tom oba. 

V: Jakože jste se dokázali nějak namotivovat? 

R2: On hlavně Martin, když už nám teklo do bot, tak dělal plány jak se to naučit nebo to nějak 

obejít. Ale taky ne vždycky. Na nějaký těžký zkoušky jsme se taky museli učit. Martin třeba 

vymejšlel takový rozvrhy jak se učit. 

V: Jaký rozvrhy? 

R2: Rozvrhy co se jak učit. Dokázal tu látku tak zpracovat, abychom nad tím nemuseli trčet 

moc dlouho a vymejšlet teprve co a jak. A ono to fungovalo. 

V: To je vopravdu zajímavý. 

R2: To jo. Věnoval se tomu víc než já, a prostě mu to jde. Mě by bez něj asi trvalo dost 

dlouho nějaký věci pochopit.  

V: Chceš k tomu taky něco dodat? 
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R1: Já jsem se to někdy dokázal naučit hrozně rychle. Měli jsme na škole hodně matematiky a 

ta mi jde, protože tam jde o to to jenom logicky pochopit a pak už to poskládáš. Nebo si to 

prostě dokážu tak nějak představit. Kolikrát se to vlastně nemusíš ani tak moc učit. 

V: V jaký divizi jsi vlastně byl? 

R1: Nejvíc jsem byl v masteru. Ale je dost těžký se tam udržet. Dneska už jsem diamond 2, už 

to tolik nehraju. 

R2: A pak mi pomáhal nebo mi i radil při zkoušce. 

R1: Uměl jsem využít toho stavu z hraní. Když jsem rozehranej, tak mozek pracuje mnohem 

rychlejš. Takže jsem se pak pár hodin před zkouškou zaměřil na to, co jsme měli a rychle 

jsem si to do tý hlavy narval. To bylo podle mě i lepší než se to učit dlouho dopředu. Takhle 

mi to jde prostě líp. Tom mi s tim taky pomáhal. Nějak jsme to spolu vymysleli. 

R2: Naštěstí jo. 

R1: Dobrý bylo, že jsme se taky vzájemně se motivovali k učení.  

R2: Dost často jsme se učili spolu. 

V: Dokážu si asi představit, že nebylo snadný přestat hrát. 

R1: No přesně. Takhle jak jsme byly dva na koleji spolu, tak jsme se hecovali, abychom se to 

naučili. Jinak bych to nedal. 

R2: Taky jsme využívali spolubydlu aby nám dával materiály.  

R1: Jo, to byl taky blázen. Ten se zase pořád jen učil. Ale to tam mělo hodně lidí. 

R2: My, i když jsme hráli hodně a na učení jsme většinou kašlali, tak se kolikrát pak stalo, že 

jsme nakonec měli lepší výsledek než třeba náš spolubydlící, kterej nehrál a poctivě se učil. 

Pamatuješ, jak se vždycky vztekal? 

R1: Haha, to jo. Třeba. 

V: Nadruhou stranu, jak jste spolu bydleli tak jste se zase motivovali i hraní ne? 

R1: No to jo. To hlavně. Je to takový dvousečný no (směje se). 

R2: Jako někdy jsme to dali dokonce líp než ten spolubydlící, který se učil pořád. Ale nestojí 

to za to, byl to vždycky stres, honička. A projevilo se to. 

V: Jak se to projevilo? 

R2: Že jsme taky kolikrát dopadli hůř než on. To bylo spíš častější. Kolikrát jsem si myslel, že 

už to fakt nedám a budu opakovat nebo skončim. Ale pak jsme stejně hráli dál. 

V: Takže v závěru to berete jak? 
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R2: Určitě špatně. Bez toho hraní by to bylo lepší. Kdybychom nehráli tak moc tak v pohodě, 

ale tohle už bylo hodně. Neřikám že to tak musí bejt vždycky, někdo třeba hraje jenom občas 

a je to v pohodě. Zvládá to všechno. Nic se prostě nemá přehánět. Já jsem rád, že teďka už 

tolik nehraju. Mám novou práci. Radši si zajdu do hospody na pivko občas, nebo s Martinem 

jdeme rozebírat motorky a tak. No a někdy si taky ještě zapaříme ale už tolik ne. Dneska ty 

děti budou mít podle mě problém. Když to vidim, malí děti na mobilu, tak bych jim vždycky 

nejradši řekl, zahoď ten mobil a bež si hrát ven. Třeba tamhle je krásnej spadlej strom. Víš, co 

se dá s takovym stromem všechno vymyslet? No. 

R1: Souhlasim. Taky už tolik nehraju, ještě jak mám přítelkyni tak ta mě z toho taky dostala a 

je to lepší. 

V: Super kluci. Díky za zajímavej rozhovor. Jestli chcete ještě něco dodat? 

Tomáš pořád mluví o dětech. 

R1: Klidně kdybys něco potřeboval tak se ozvy, zajdem třeba na jedno a tak. Taky díky.  
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Lukáš 

Po úvodních slovech na přivítanou začínáme rozhovor. 

V: Jako první tě chci požádat, jestli si můžu rozhovor nahrát, abych to pak mohl přepsat. 

R: Klidně. 

V: Děkuju. Tak teda, jde mi o zkoumání hráčství ve vztahu ke studiím. Můžeš mi 

připomenout, co jsi dělal za školu? 

R: Demografie a sociální geografie, přírodovědecká fakulta University Karlovy 

V: To je na přírodovědecký, že jo? 

R: Jojo. 

V: Co jsi hrál za hry? Ty hraješ hlavně Runescape, viď? 

R: Teď už ne 

V: Aha. 

R: Ale náký hry, bohužel něco jo. 

V: Co třeba? 

R: Pubg 

V: Pumpji jo? To je na něco mobilu? 

R: Nenene, Pubg. Na mobilu hraju taky něco. Clash Royal, chvilkama, protože na to máme 

v práci klan, tak mě do toho kámoš překecal. A ještě hraju Angry birds docela.  

V: Aha, Pubg. Proč bohužel? 

R: Jojo. No protože mě to docela štve někdy. Nechci moc hrát. Ještě Call of duty 2 jsem hrál 

dřív hodně, to víš. 

V: Jak často hraješ? 

R: Teď už naštěstí tolik ne.  

V: A dřív, hlavně když jsi byl na vysoký? 

R: Dřív jsem hrál hodně. Většinou tak kolem pěti hodin denně třeba. Ale někdy taky o hodně 

víc. Takže už hraju takový ty hry ne na pokračování ale vyloženě na nějakou akci třeba. 

V: Jako třeba singleplayer nebo multiplayer? 

R: Spíš mulťák, vždycky mulťák. Singleplayery mě nebavěj.  

V: Nějaký RPG taky? 
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R: Nikdy. RPGčko jediný co jsem hrál tak je Runescape. 

V: A Runescape jsi hrál jakoby ten tradiční jo? 

R: Tradiční. Když ho pak posraly tak jsem přestal hrát a pak když začal oldschool tak jsem 

začal hrát oldschool.  Ale oldschool jsem hrál už asi jenom rok. Pak jsem potřeboval prachy 

tak jsem prodal účet a peníze v tý hře. 

V: No to je hrozná makačka ne? Vždyť tam vlastně jako furt jenom grindíš v zásadě. 

R: No, v zásadě jo. Tak máš vyskilenej účet, ale tak ten prodáš za hovno. Já třeba, protože 

těch je hodně a daj se vybotit. Ale goldy spíš v tý hře. Goldy v tý hře se daj prodat jako dost 

dobře no. 

V: A ty získáváš jak? 

R: Zabijíš bosse, různě. Skillením nebo monster huntingem nějakym. Nebo merchuješ. 

V: Aha. 

R: Jako ve většině her. Pak je tam samozřejmě nějaká možnost gamblování proti jiným 

hráčům. 

V: A co je to merchování? 

R: No že nakoupíš věci v Grand Exchange a pak je zase přeprodáváš. To je nejsnazší protože 

u toho nemusíš bejt. 

V: Čim to bylo, že tě to tak chytlo? 

R: Hmm, nevim. Jakoby ze začátku jsem ani neměl ten level nějakej důležitej ale prostě. Já 

jsem to začal hrát vlastně jako malej už. A nějak jsem se do toho ponořil, pak jsem v tom byl 

dobrej, což mi votvíralo vlastně jiný možnosti a pak v tý poslední fázy, když jsem začal hrát 

oldschool tak to bylo něco i z hlediska nějaký nostalgie. Bylo příjemný, když jsem se do toho 

vrátil. 

V: No jasně, už jsi měl nějakou tu znalost. 

R: Tak no. Zaprví to vyskillíš stokrát rychlejc, a za druhý se tak jako vrátíš do dětství. Noo, 

ale už pak mě to tak jako nebavilo, že by to. Ty. Že teďka už úplně nehraju něco, u čeho bych 

trávil deset hodin denně, ale spíš si zahraju dvě tři hodinky něco, abych se odreagoval. 

V: A jak ses k tomu vůbec dostal? 

R: Runescape jsem začal hrát, protože mě k ní přitáhli kamarádi už na základce. A bavilo mě 

to. Bylo tam spousta možností a mohl jsem se stále zlepšovat, a tak, chtěl být lepší než ostatní. 

Taky jsem byl v různejch klanech, i když už to ty kamarádi nehráli, tak jsem si tam našel jiný 

lidi. 

V: Aha. A jak dlouho jsi to hrál? 
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R: No celkově tak patnáct let. Když už jsem to pak hrál několik let, uměl jsem v tom chodit a 

zjistil jsem, že si Runescapem můžu taky vydělat. Tak jsem začal s tím, že jsem prostě uměl 

rychle levelovat i několik účtů najednou a taky jsem věděl, jak rychle vydělat goldy. To se 

pak dá zpeněžit. 

V: Jak to? 

R: Lidi si kupujou účty, aby je nemuseli sami dlouho levelovat i goldy za peníze. Pro mě pak 

už ta hra kolikrát nebyla ani tak zábava, protože jsem dělal pořád to samý za peníze. Vlastně 

jako bych chodil do práce. 

V: To potom už nebylo ani o hraní jako takovym ne? 

R: Já když už jsem něco hrál, tak opravdu intenzivně, dokud jsem nedosáhl top levelu. Hodně 

jsem se tomu pak věnoval. Hledal jsem si spousty videí o tom, četl na fórech. Prostě abych 

všechno o tom věděl a uměl se tam co nejefektivněji pohybovat. A pak když jsem zjistil, že 

tim můžu vydělávat, tak jsem to dělal. 

V: To je zajímavé. Vložil jsi do toho hodně úsilí. A ta hráčská komunita pro tebe byla asi 

důležitá co? 

R: No, jak se to vezme. Úplně jsem ty lidi nepotřeboval na hraní, ale bylo to výhodnější a taky 

vlastně zábavnější a víc mi to dávalo. Potřeboval jsem hlavně ty lidi, který nakupovali goldy. 

Ale jo, docela důležitý to pro mě bylo. Teď třeba hraju jakoby turnaje na facebooku a kvůli 

Angry birds jsem si třeba přidal do přátel asi pět set lidí který neznám, jenom abychom si 

mohli dávat dárky. 

V: Hmm 

R: Abych si nemusel kupovat goldy v tý hře, tak jsem si přidal dost lidí. Protože mě Facebook 

je de facto ňák tak jedno, já tam více méně jenom tak šmíruju co se děje, nic tam nepřidávám. 

Tak jsem se rozhodl, že z toho udělám Angry birds účet (směje se). 

V: A seznámil ses tak s někým? 

R: Jo, paradoxně jakoby, řada těch lidí je teďka mejma kámošema a docela si i píšeme, občas 

a tak. 

V: Že ti třeba dal fakt dobrej dárek tak sis řekl, tomu napíšu (smích). 

R: (Směje se). Nee, o dárku to není. A oni to nejsou Češi ani.  

V: Aha, jasně, jasně. 

R: Protože, ani už se neřeší třeba herní content, ale že už ty lidi i nějakym způsobem jako 

znám po těch letech a tak. 

V: Jo, chápu. Pak se tam seznámíš s těma lidma a už víš jakoby, třeba jedeš na dovolenou, tak 

jim řekneš já jedu na dovolenou a tak. 
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R: Jo jo, jasný. Hm. Pro mě v tý hře je vždycky, proto jsem asi nikdy moc nehrál single 

playery. Single playera jsem třeba dohrál někdy, když mě ta hra přišla zajímavá. Ale, nikdy 

jsem to nehrál jakoby že bych si kupoval nový a nový hry, jenom abych mohl hrát singláče. 

Prostě vždycky mě přišlo jako hlavní ta komunita těch lidí, který tvořili ten mulťák a to pak 

mě to oslovilo. 

V: Jo, člověk se tak nějak napojí na tu komunitu. 

R: No jasný no. To úplně jinej způsob hry než když hraješ proti počítači, kterej je prostě 

vypočítanej, a tam se s těma lidma prostě normálně bavíš. 

V: Myslíš, že tě hraní her nějak obohatilo? 

R: Hraní mě určitě obohatilo v angličtině, hlavně ve slovní zásobě, taky když jsem se bavil 

s těma lidma třeba v našem klanu, tak jsme se bavili anglicky, pořád jsme něco domlouvali a 

organizovali. Taky jsem sledoval spoustu videí a četl různý návody a fóra v angličtině.  

V:To zní dobře. 

R: Taky jak jsem si k tomu pořád něco hledal, tak jsem se naučil rychle vyhledávat informace, 

který jsem potřeboval, a pak jsem je dokázal použít. Pracovat s internetem a tak vůbec. A 

vlastně jsem se to ani nijak neučil.  

V: Aha. 

R: V podstatě mi to pomohlo i třeba vést tým, když jsme šli zabít nějakýho bosse a vůbec 

komunikovat s těma lidma aby dělali, co chceš. To se mi dost hodí v práci. 

V: A bylo ti to k něčemu i ve škole? 

R: No jak jsem říkal. Dost jsem se tim zlepšil právě v hledání různej informací. Jak jsem si o 

tom všude možně pořád něco hledal. To jsem pak využil, když jsme měli psát různý práce do 

školy. I ta angličtina. 

V: Jak vlastně vnímáš hraní ve vztahu ke škole? 

R: Vnímám hraní spíš negativně. Kdybych nehrál, měl bych ve škole asi lepší výsledky, ale u 

mě to byla spíš otázka toho, že ta škola mi nedávala smysl. Když si ale vezmu, co ti dají ty 

hry a ten čas u nich, tak to ještě spíš nemá smysl. 

V: Jak to myslíš, že ti škola nebo hry nedávali smysl? 

R: No jakože to studium mě moc nebavilo. Dostudoval jsem to spíš z toho pocitu, že už bych 

to měl dodělat. Když už jsem to začal a pak jsem do toho investoval čas, tak jsem s tím 

nechtěl seknout. Dneska stejně dělám něco jinýho. A ty hry nemaj reálnej smysl. Dá se s tim 

sice něco vydělat, ale na uživení to zase není. Proto je to spíš ztráta času podle mě. 

V: Ale zase jsi říkal, že ti nějak i prospěly. 
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R: To sice jo, ale když si vezmu, kolik jsem do nich investoval času, tak si říkám, že by bylo 

lepší věnovat se něčemu užitečnějšímu. Něčemu co je víc reálný, víš jak to myslím.  

V: Myslím, že to chápu. Vidíš v tom i nějaký pozitiva? Myslim ve vztahu ke škole. 

R: Pro mě byly vždycky nejdůležitější deadliny. Potom jsem musel dohánět něco, co jsem 

zanedbal. Potom měla škola jasnou prioritu před hraním. 

V: A jak jsi to zvládal? 

R: Kolikrát jsem se měl učit a místo toho jsem hrál. Měl jsem se učit, ale tak nějak se mi do 

toho moc nechtělo. A nechtělo se mi už ani hrát. Jenomže jsem se k tomu nemohl dokopat a 

tak jsem pořád hrál. Měl jsem z toho docela blbej pocit už, ale stejně jsem se nedokázal 

přinutit k tomu učení. Bylo to někdy docela těžký. Ale někdy mi ty hry taky pomohli. Když 

jsem se měl hodně učit, tak jsem si občas zahrál a prokládal jsem to tim. Někdy jsem třeba jen 

AFKoval, na chvíli jsem si od učení odskočil a to bylo vlastně docela dobrý. Každopádně na 

vejšce už jsem nehrál tolik jako třeba na střední. 

V: V čem přesně ti to pomohlo? 

R: Že jsem se pak znovu dokázal víc soustředit, když jsem si chvíli odpočinul. Víc to ale bylo 

o těch deadlinech a to jsem pak raději vůbec nehrál. Bál jsem se, abych se u toho nezaseknul. 

V: A když jsi neměl zkoušky? 

R: Tak to jsem samozřejmě hlavně hrál (směje se). Nebo jsem sledoval videa no.  

V: Myslíš, že to byla závislost? 

R: Vlastně pořád tak trochu je. Tim že pořád hraju a nějak mě to k těm hrám furt táhne. Ale 

zase to není tak hrozný. Nikdy se mi nestalo, že bych kvůli tomu něco úplně vypustil.  

V: Takže ve škole jsi kvůli tomu neměl nějaký vážný potíže? 

R: Vážný úplně ne. Prostě jsem měl vždycky pocit nějaký zodpovědnosti a udělal si věci do 

školy. 

V: Tak to je dobrý. Můžeš to nějak shrnout? 

R: Jako to s tim hraním? 

V: No. 

R: Tak prostě že je podle mě blbost takhle hrát. V něčem ty hry můžou bejt i prospěšný. To 

jako jo. I v tý škole, když se to nepřehání. Nechci to nějak odsuzovat. Sám jsem hraním strávil 

hodně a byly tam fakt jako dobrý chvíle. Určitě nelituju, že jsem pařil, ale asi jsem mohl hrát 

míň. 

V: A ke škole? 
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R: Mě ta škola právě tak nebavila, ale určitě když tam chceš bejt dobrej, tak se k tomu nějaký 

velký paření moc nehodí, podle mě. 

V: Tak já myslim takhle dobrý. Co myslíš ty? Máš ještě něco, co bys rád dodal, něco o čem 

jsme nemluvili? 

R: Podle mě je to taky dobrý. Nevim, co jinýho bych ještě řekl. 

V: Děkuju za rozhovor. 
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Michal  

Úvodní seznámení se. 

V: Nebude ti vadit, když si budu rozhovor nahrávat? 

R: Nebude. 

V: Supr. Takže, tenhle výzkum se týká her a studia. Ty jsi hrál hodně? 

R: Jo, poměrně hodně. Hlavně na střední škole teda. Teď jsem to postupně začínal nějak 

omezovat na tý vysoký škole. Ale není to kvůli studiu, nebo že bych na to neměl čas kvůli 

škole, ale spíš začínám mít jiný zájmy a jiný povinnosti. 

V: Jo, no jasně. A bylo to pro tebe v pohodě, to omezit? 

R: No, trochu jo. Trochu problém to byl. A teď jako pořád mám nějaký nutkání občas si něco 

zapnout, ale už tomu začínám odolávat. Teď na vysoký jsem to postupně začal nějak víc 

omezovat.  

V: Jo, znám to no. Jak často teď tak hraješ? 

R: Teď na tý vejšce už málo právě. Zapnu si něco spíš výjimečně. Ale ještě nedávno jsem hrál 

poměrně dost. V prváku jsem hrál pořád hodně, ve druháku už sice tolik ne ale taky. 

V: To je kolik hodin zhruba? 

R: Tak ještě i v tom prváku jsem byl schopnej strávit nad tim třeba deset hodin. Možná i víc 

někdy, na gymplu ještě víc. Ale nehrál jsem tak moc pravidelně. Některej den jsem hrál 

hodně, jindy zase míň. Záleželo, jakou jsem měl náladu nebo jestli jsem tam chtěl něco udělat. 

Potom už jsem hrál pořád spíš míň, třeba dvě hodiny. Postupně jsem to snižoval.  

V: Který hry jsi tak hrál? 

R: No hrál jsem Couter strike - global offensive, Dotu a pak Runescape, což byl asi hlavní 

důvod, proč mě kontaktoval ten bratranec nebo někdo. Na to jsem psal tu semestrální práci. 

Takže tak. A jinak jsem toho moc nezkoušel. Teda, když jsem byl menší, tak jsem hrál 

samozřejmě takový ty klasický hry, co se kupovali na CDčku. Ale, čim jsem byl starší tak 

jsem hrál spíš online věci. 

V: Jo, jasný, proti jiným vlastně hráčům. 

R: A teď teda, na jednu stranu jsem to hraní omezil, ale třeba u tý doty, nebo u toho cska se 

pořád koukám na ty soutěže a to my možná nějak začalo vynahrazovat to hraní.  

V: Já když jsem třeba vedl rozhovory ještě s dalšíma lidma, tak vlastně někdo to 

charakterizoval jako koníček a někdo jako závislost. 

R: No, tak já si myslim, že u mě to v určitej moment byla závislost, ale nějak jsem se z toho 

dokázal dostat sám. Asi silou vůle, jsem sám věděl, že mi to bere moc času. A pak to přešlo 
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v koníček a teď to hraní jako takový asi neni už možná ani koníček, ale spíš to sledovat je 

koníček. 

V: Hmm. Takže silou vůle? 

R: Silou vůle no. Silou vlastní vůle, bylo to hlavně jako to. Mám přítelkyni, takže abych měl 

čas na přítelkyni. Pak jsem se do toho všeho ještě stěhoval sám z domova. Takže ještě s prací 

jsem to nějak musel sladit. Abych na všechno měl čas. Sice bych na to čas měl, ale šlo by to 

na úkor buď mojí přítelkyně nebo práce nebo školy. 

V: A hrál jsi někdy na úkor školy?  

R: Se školou mi to dělalo asi určitý problémy na střední škole nebo na gymplu, kde jsem 

vlastně neměl potřebu se nějak učit nebo se připravovat a naštěstí teda pro mě jsem dokázal tu 

školu skončit bez toho, abych tomu věnoval moc času. A asi jsem s tim měl problém ještě 

v prváku na vejšce, kde jsem byl pořád ještě v tom středoškolskym prostředí nebo jako. 

V: Nastavení jako 

R: No. A nějak jsem se asi nedokázal vzpamatovat a zjistil jsem, že na tý vysoký škole to 

takhle úplně nepůjde, když jí chci dokončit. Což chci. Takže jsem to musel hodně omezit no.  

V: A to je co za školu? 

R: Vysoká škola ekonomická.  

V: A obor? 

R: Ekonomie. 

V: To je vlastně důvod, proč se ti hodil i ten Runescape ne? Svým způsobem. Jakože tam ten 

ekonomickej systém. 

R: No právě kvůli tomu ekonomickýmu systému jsem psal tu práci, protože to se mi hodilo do 

toho předmětu. Jsem to psal na využití kryptoměn v praxy. Měli jsme tam možnost psát i o 

herních měnách, jakože není to úplná kryptoměna ale má to taky nějaký spojení s prací a 

reálnym životem. Kor ten Runescape asi už v dnešní době většina těch online her, který maj 

nějakou velkou herní základnu.  

V: Hmm, tam vlastně i ty coiny se daj prodávat za normální peníze. 

R: No právě. Poměrně brzo jsem zjistil, jak hru využívat k obchodování. To se pak stalo 

jedním z hlavních důvodů, proč jsem hrál. Sám jsem pak prodával a taky ta práce na tom 

trochu stála. Že i ta herní měna se dá vlastně prodávat za peníze nebo postavy a dá se z toho 

mít i výdělek. Akorát u mě to potom bylo o tom, že jsem toho už víc nechtěl mít, jako třeba 

slušnej přivýdělek to zase nebylo efektivní.  

V: Jasně. Změnil se nějak tvůj pohled na tu hru, když jsi začal takhle vydělávat?  

R: No, vlastně nevim, jestli znáš ten princip tý hry. 
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V: Jo, vesměs jo.  

R: Tak já jsem tam v podstatě měl několik účtů. Všechny jsem ty účty v průběhu času 

maxnul, to bylo to, co mě bavilo. A vždycky když jsem měl pocit, jako že jsem tu hru 

dokončil tak jsem si neuměl najít co bych dál dělal. Takže jsem zkoušel různý věci, jako 

z toho vydělávat, bokem, trochu ale vždycky mě to časem omrzelo, tak jsem si založil další 

účet, u kterýho jsem trávil stovky hodin na tom, abych ho zase maxnul a pak jsem zase 

nevěděl co s tim dělat. Pak jsem prodával i ty účty. No a takovej jsem měl prostě koloběh. 

Maxnul jsem čtyři, pět účtů. Všechny jsem prodal, nebo v dnešní době mám jeden ale to ani… 

Nebo ten jsem si nechal v případě, že bych se tam chtěl podívat nebo něco zkusit, ale zbytek 

je prodanej no.  

V: No jasně. To je dobrý.  

R: Asi spíš tak no. 

V: A teda, ve chvíli kdy jsi studoval, ještě třeba v tom prváku na vejšce, tak tam jsi to měl 

jak? 

R: No. Teď by to asi byl problém, v tý době mi to nepřišlo jako problém no. Asi se od toho 

odvíjelo třeba to, že jsem nedal zkoušku z matiky, protože jsem do tý školy úplně nechodil, na 

všechny přednášky, cvičení a tak. Takže od toho se to určitě odvíjelo a v tý době jsem to 

nebral jako problém a v dnešní době asi pravděpodobně kdybych ty hry neměl tak bych tam 

chodil častěji a asi ty zkoušky dal v pohodě no.  

V: A nakonec jsi jí udělal tu zkoušku? 

R: Jojojo. Nakonec jo. No jako v tom prváku jsem jí neudělal, musel jsem to dodělávat ve 

druháku. Takže tam to skloubení asi nebylo úplně ideální.  

V: Hmm, a u ostatních předmětů? 

R: Bylo to v pohodě no. A podle mýho názoru není ta škola nějak náročná, jako jsou školy 

jako medicína nebo právnická kde se kladou daleko větší nároky na ty lidi, co je studujou a 

tady není úplně vyžadována, kromě nějakejch předmětů, moc velká příprava ani přítomnost, 

takže to není úplně problém.  

V: A v dalších ročnících?  

R: V dalších ročnících jsem to pak omezoval čím dál víc. Taky za to mohla ta zkušenost 

z prváku, když jsem nedal tu zkoušku. Jako není to sice tak náročná škola, ale pořád to je jiný 

než na střední. 

V: Jasně. Dařilo se ti to hraní se studiem taky nějak skloubit? Taky mě to zajímá, protože jsi 

byl schopnej tu hru využít i při tom studiu do jistý míry. Třeba k tý seminárce. Napadá tě ještě 

něco? 

R: No a asi spíš při studiu jsem byl schopnej všechny ty hry využít k nějakýmu přivýdělku. 

Ať už při studiu nebo celou tu dobu co jsem to hrál no. Ten Runescape byl teda při studiu 
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k sepsání seminárky, pák dota a všechny ty hry na steamu, tam je taky nějakej Marketplace, 

takže se tam daj prodávat různý skiny a blbosti do těch her. Tak na to jsem jakoby měl skript 

v prohlížeči, kterej to nakupoval a prodával. Na tom jsem taky vydělal nějaký peníze. No a 

pak jsem měl období, když to bylo v začátcích, všechny ty online hry jako Dota a CSko, tak 

jsem si pohrával i se sázením na ty hry. Což nevim, jestli to v závěru jako vyústilo v plus nebo 

mínus, asi jsem to spíš bral jako nějakej adrenalin. Ne jak úplně způsob výdělku nebo něco 

takovýho, ale jako zábavu. Vlastně to co jsem vydělal, na tom prediscitním prodáváním a 

nakupováním tak jsem vlastně utratil.  

V: Mhm. No tak takovej koloběh. A přinesly ti třeba ty hry něco do studia?  

R: Rozhodně mi pomohly s jazykem. A to hlavně ten runescape, protože jsem ho hrál dlouho, 

asi patnáct let celkově a celkově už tu hru znám, jsem s ní nějak v kontaktu. A vzhledem 

k tomu že je to dost rozsáhlý MMORPG tak je tam šílený množství věcí a činností co jako 

dělat, takže mi to přineslo dost velkou slovní zásobu a těžim z toho rozhodně do teď. 

Pomohlo mi to třeba v anglických certifikátech, co jsem dělal, tak to byla hlavně ta slovní 

zásoba, kterou jsem už měl a nemusel se jí zpětně učit. A asi všechny ty hry mi hodně 

pomohli v angličtině, kterou máme i ve škole. Takže to je určitě plus. 

V: Jasně. Tam je docela výhoda to, že se to člověk nemusí učit co? Že se to vlastně učí 

samovolně. 

R: No nemusí se to učit jako nárazově ale samovolně, když to chce hrát tak nutně někdy 

časem něco pochytí a začne to používat a začne tomu rozumět. Což si myslim, že je veliká 

výhoda u všech těch her. A asi hlavně u těch online her, kde je člověk vlastně v kontaktu 

s těma nějakejma jinejma lidma a mnohdy na tom stojí nějaká spolupráce nebo když se chce 

člověk posunout dál v tý hře tak je odkázanej na pomoc ostatních lidí nebo na nějakou 

spolupráci, takže tam to pomáhá. 

V: Je to taková komunita vlastně. Že to vytváří takovej sociální svět. 

R: Jo jo  

V: A pocítil jsi díky tomu třeba i závazky vůči tý hře? 

R: To určitě no, asi hlavně na tom gymplu když jsem byl, tak jsem měl pocit, že si tam jakoby 

musim bejt každej den a snažil jsem se tomu věnovat čas a měl jsem, nebo jako nikdy jsem 

tam neměl, já osobně nějakej velkej počet jakoby těch online kamarádů. Aa, ale měl jsem i tak 

pocit že se tam musim jakoby přihlásit a musim něco udělat. To bylo asi to období, kdy si teď 

zpětně myslim, že to bylo spíš blízký tý závislosti než ke koníčku. 

V: Jo. A na střední se ti to dařilo jakoby kloubit se studiem? 

R: No, na střední jsem tomu studiu pro to nemusel moc dělat, protože jsem byl schopnej to 

nějakym selskym rozumem, nebo nějakym přirozenym rozumem to jakoby ukončit a projít tu 

školu bez toho, abych tomu věnoval moc času. A věnoval jsem asi většinu času svýho 

volnýho těm hrám. 
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V: Jo. Já si třeba říkám, jestli jsi měl třeba nějakou strategii k tomu, abys teda v těch 

zkouškách nějak uspěl.  

R: Já si myslim, že jo, a teď v tuhle chvíli si myslim, že kdyby mi vypadl jeden ten aspekt 

z toho života, z těch tří – škola, přítelkyně a bydlení. Tak bych, si myslim, že bych to ten 

jeden aspekt dal nahradit zpátky těma hrama a byl bych schopnej ten koloběh udržet.  

V: Jasně. 

R: Ale asi na tý vysoký škole je to hlavně o síle vůle. O tý svý osobě, jestli je schopná to 

skloubit a jestli je schopnej ten člověk si říct jakože jo, tak teď se potřebuju připravit na tu 

zkoušku a v praxy toho možná víc udělám za kratší čas a udělám to efektivněji a nebudu 

myslet na žádný hry ani jako na nic jinýho. A pak si říct jakože když to udělám, tak si vlastně 

budu moct ty hry užít s klidnym svědomím, že už nic nemusim dělat. 

V: Jo, takový to že jsi hrál až potom, co jsi něco udělal? 

R: Jojo, dá se říct, že to byla i taková odměna.  

V: Mohle ti třeba ta hra přinést něco i v nějakym strategickym myšlení? Zrovna runescape si 

říkám, že tam je potřeba často jako mít rozplánovaný ty kroky a tak. 

R: No, možná nějaký strategický myšlení, nebo logický, možná jo. A možná ten runescape 

jako určitě to logický myšlení. Prostě já jsem to, čim starší jsem byl tak tim jsem to jakoby 

minimalizoval ten čas u některých činností, co mě nebavili, takže jsem si hledal způsoby jak 

to udělat co nejrychleji a co nejefektivněji. Což mi teda dalo vlastně nějakou znalost tý hry a 

na základě těch znalostí jsem pak mohl sepsat tu seminární práci. A ale jako naučilo mě to 

nějak i plánovat dopředu, jak to chci dělat a tak podobně. 

V: Jo, hmm. A co bys třeba řekl k tý seminární práci? Něco jako víc.  

R: Hmm, no tak bylo to, ten hlavní bod, kterej jsem tam bohužel nerozhodl. Prostě už jsem na 

to neměl prostor v tý práci, tak byla jakoby, to jak jsou si lidi schopný vydělat tim hraním tý 

hry a třeba v nějakejch chudších nebo rozvojových zemí, hlavně tam byla Venezuela, to byl 

jako případ spojenej s tim runescapem, byly ti lidi schopný si vydělat runescapem víc než 

byla průměrná mzda ve Venezuele. Tim, že hrajou tu hru a vlastně prodávaj ať už nějaký 

služby od účtů nebo o levelování postav pro ostatní lidi nebo prostě tý herní měny, tak to jsem 

tam rozvíjel. Pak jsem tam rozvíjel kapitolu jak jakoby black marketu, jelikož třeba jakoby 

celej ten způsob jak se na tom vydělává je proti pravidlům tý hry. Aa, jak začaly postupně 

vznikat. Začínalo to vznikat prodejem tý herní měny, pak se na to začaly nabalovat třeba 

různý jakoby skripty co se psaly aa, aby jakoby za tim člověk nemusel sedět, aby mohl botit a 

trénovalo se to samo. Takže vznikla jedna komunita jenom jakoby na těch boterskejch fórech. 

A pak tam začali vznikat služby už s prodejem účtů, levelováním postav, ať už 

prostřednictvím botů nebo ručně. No a pak už to šlo i do nějakejch, jak bych to řekl, šedý 

vrstvy. Že tam bylo prostě ilegální gambling. Začaly se tvořit stránky s, já nevim, s ruletou, 

s black Jackem a neplatilo se tam reálnejma penězma, ale platilo se tam tou herní měnou. 

Kterou tam bylo  pak samozřejmě možný ihned prodat za reálný peníze. Pak tam byly různý 
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jakoby phisingový stránky, kde tam jakoby je možný, když má člověk kontakty, tak, a chce 

někomu ten účet ukrást, tak je možný získat kontakt na lidi, kteří jsou to schopný udělat. 

Přesto že toho člověka nemusí vůbec vidět ani nic. Jsou lidi, co se specializujou jenom na 

tohle. No. Jako tu práci ti můžu poslat. 

V: Jo, tak jo. 

R: Nevim co dál. 

V: To bylo hlavně zaměřený prostě na to vydělávání reálnejch peněž? 

R: Jo. A pak to bylo jakoby spojený s reálnou ekonomikou. Tak tam pak byly případy kdy 

někdo to streamuje na twitch, videa na youtube. A jsou i lidi, je jich teda málo, co si dokážou 

udělat živobytí i z tohohle. Což už patří teda ke všem těm online hrám, v dnešní době.  

V: Já jsem totiž měl původně pocit, že ty jsi to psal tak, že ten systém co je v Runescapu, 

dejme tomu Grand Exchange. Víš, že je to v podstatě paralela na … 

R: No to je. To jsem tam popisoval, že ten Grand Exchange je klasickej příklad nabídky 

poptávky s tim, že toho developera, takže v realitě by to byl zásah státu, kterej částečně 

reguluje ten trh nebo tam nastavuje nějaký pravidla a pak to nechává volný. Tak v tom je 

jakoby paralela v tý hře. Že si tam nastavujou třeba jako limity na počet itemů, který se daj 

koupit za nějakou dobu, aby třeba lidi, kteří jsou hrozně bohatý, aby nebyli schopní zkoupit 

všechnu komoditu najednou. 

V: To se tam dřív dělo že jo. 

R: Jojojo. Když ještě nebyly ty limity, tak se to tam dělo no. Ale to samozřejmě přispívalo 

k tomu, že ty ceny hrozně kolísaly podle toho.  

V: No jasně. A tohle se ti někdy hodilo třeba ve škole, když jsi studoval na ekonomce? 

R: Asi ne, ale myslim si, že spíš v nějakym všeobecnym rozhledu, co mi to hodilo. A ještě 

tam nebyl úplně předmět, kde bych to byl schopnej aplikovat, ale myslim, že je dobrý to vědět 

a chápat jak to funguje. Minimálně se mi třeba ta znalost hodila potom, když jsem… jakoby ta 

znalost toho flippingu, kdy koupim za levno a snažim se prodat za víc tak se mi hodila, když 

jsem obchodoval na tom steam marketu, tak tam jsem vlastně ty skiny a itemy kupoval za 

nějakou hodnotu a snažil se to prodávat dráž. Tuhle znalost jsem si osvojil právě při hraní 

Runescapu. Při studiu jsem byl schopnej všechny ty hry využít k  přivýdělku. To se mi pak 

hodilo i při škole, protože jsem nemusel už jinak pracovat. Navíc když jsem se potřeboval 

učit, tak jsem AFKoval a mohl jsem vydělávat a učit se zároveň. 

V: Jasný. Tak to je super.  

R: A, měl jsem pocit, že to tam moc lidí nedělalo, na tom steamu. Takže… 

V: Jo, to je dobrý. Asi je to nenapadlo. Neměli ty zkušenosti. 

R: Nebo, možná to dělali lidi ale málo a ne v takovym množství, aby vydělávali. 
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V: Můžeš mi ještě říct něco víc k tomu AFKkování?  

R: Jako při učení se myslíš? 

V: Jo to by bylo nejlepší.  

R: No, někdy je to docela otravný pak, když se opravdu potřebuješ soustředit. Je to dobrý, 

hlavně když píšeš nějakou práci, nebo máš na to učení víc času. 

V: Takže sis třeba dával na učení víc času? 

R: Jo, někdy jsem to dělal. Že jsem si to zorganizoval tak, abych se učil spíš průběžně a měl 

jsem to v klidu a potom jsem u toho mohl i hrát. 

V: A co vy třeba máte za předměty na ekonomce? 

R: No, tak teď tam máme nějakou matiku, makro a mikro ekonomii, statistika, účetnictví. Pak 

tam mám teda ještě práva, všechny, jako obecný základy, obchodní, pracovní, soukromý, 

veřejný. No, jazyky a tak. 

V: Jo, jo. Takže do jazyků se ti to hodilo. 

R: Jojo. 

V: Lidi mi často popisovali, že je to buď vůle, nebo motivace, která je vždycky jako nakonec 

dožene k tomu dostudovat tu školu třeba nebo naučit se na nějakou tu zkoušku, dřív než je 

pozdě.  

R: Jako mám kamaráda, kterej, jakože ty hry mu šli na úkor normálního života, jakože má 

jenom tu školu, bydlí u rodičů a jediná výplň jeho času jsou ty hry. Ale, je schopnej to zvládat 

se školou ale jde to na úkor toho, že kromě těch her nedělá nic jinýho. A jelikož se nemusí 

starat o nic jinýho, jakoby vlastní bydlení, nájmy a tak, a tím pádem ani o práci, tak vlastně 

jenom hraje hry a studuje. Myslim, že u něj je to jenom vůli k tomu, že chce mít tu školu, ale 

zároveň nemá vůli k tomu skončit s těma hrama. Nebo spíš si nehledá důvod proč s nima 

skončit, že mu to jako vyhovuje. 

V: Takže vlastně v tomhle smyslu by se to dalo přirovnat k jakýkoliv jiný závislosti. 

R: Myslim, že jo. A myslim, že v dnešní době už se naplno mluví o závislosti na počítačovej 

hrách i na internetu a podobně. 

V: To určitě. Otázka je, jestli je v tom nějakej rozdíl. Jestli to závislost jako každá jiná, třeba 

jako když bude člověk pít, ale taky to může kloubit se studiem nebo nemusí a nedostuduje 

kvůli tomu, protože furt pije. 

R: U všech závislostí je tam základní ta vůle toho jednotlivce. A myslim si že, nebo dokážu si 

představit ten případ, u těch počítačových her, kdy do toho někdo spadne natolik, že nebude 

schopnej dělat nic jinýho a nebude mít vůli dělat nic jinýho, a budou pro něj existovat jenom 
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ty počítačový hry. Bude tam mít jenom svůj virtuální svět přátel, i těch ostatních lidí, takže 

vlastně nebude mít žádnej důvod. 

V: No, to jo no. Je to tak že to vlastně vytváří i ten sociální kontext.  

R: No, a myslim si, že o to je to ještě horší, že já nevim. Když má někdo závislost na 

alkoholu, tak asi bude mít někdy pocit, že je vlastně sám, ale myslim, že u tý závislosti na 

počítačových hrách ten pocit tý samoty nikdy přijít nemusí, protože si člověk může vytvořit 

takovou bublinu, že vlastně má virtuální kamarády a má pocit, že je součástí nějaký komunity. 

Může tam bejt oblíbenej. 

V: Jo, je to tak no. Nestojí to tolik peněz taky. Člověku není tolik špatně… 

R: Třeba k tý závislosti, ještě si myslim, že ti co se živěj streamováním nebo točením těch 

videí na youtube tak u nich to může bejt taky do určitý míry závislost. Jelikož u všech to 

začíná nejdřív jako zábava, a pak se to překlopilo do toho, že je to spíš živí.  

V: No, tam je dobrý, že se tim dokážou aspoň uživit. 

R: No, já osobně mám pocit, že to není úplně dlouhotrvající. Protože, jako jsme generace asi 

první, která v tom vyrůstala. Jsme generace, která jakoby se dokáže uživit streamováním na 

internetu a je otázka, jestli ta naše generace ještě bude sledovat někoho, komu bude šedesát a 

bude hrát ty hry, nebo jestli se na to někdo bude vůbec dívat. 

V: No, to je asi pravda. Nebo bude něco jinýho. Zvlášť když jsou dneska ty e-sporty, který se 

ani nedaj hrát do nějakýho vysokýho věku.  

R: No právě, protože tam člověk ztrácí nějaký reflexy a podobně. 

V: No to jo. Ty jsi hrál i Dotu viď. 

R: No 

V: A nějak víc? 

R: No, mám tam nahráno asi dva tisíce hodin, takže to už je víc. 

V: To jo no. A třeba, jako je to hodně odlišná hra od Runescapu. 

R: To je. Já jsem jako většinou přestal hrát takový ty hry typu assasins creed a podobně jako 

single player kampaň. A když jsem začal hrát ty multiplayer tak jsem se točil mezi těma třema 

– Runescapem, CSkem a Dotou. A jak jsem to postupně jako střídal, chodil od jedný ke 

druhý, od druhý ke třetí a pak zase zpátky. 

V: A třeba, když to vezmu zase zpátky k tý škole, je tam nějaký srovnání? 

R: Myslim si, alespoň pro mě, že od Doty se není úplně těžký se odtrhnout, ani od toho CSka. 

Myslim, že určitě ten Runescape poskytuje jakoby největší nějakou sociální komunitu. A 

jelikož v Dotě si jako vytvoří nějaký kamarády stejně jak v lolku a buď hrajete spolu, nebo 

hraje sám, ale když hraješ sám, tak vždycky budeš mít devět jiných lidí, v tom teamu, a nikdy 
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to asi nebude o tom, že bys jakoby, že bys tam měl nějakou stálou komunitu, se kterou bys 

hrál pořád dokola. Takže o to mi to přijde jednodušší. To je asi osobní názor. Ale přijde mi, 

ta, obě ty hry, i CSko i Dota takový u kterých se člověk může hrozně vytočit a pak s tim 

prostě prásknout.  

V: No jasně.  

R: A myslim si, že u toho Runescapu, tam je nějakej ucelenej progess a člověk už je v tom 

světě a má pocit, že tam má nějaký svoje místo. Ale je asi hrozně málo věcí co by se mohlo 

stát, aby lusknutím prstu ho to nějak omrzelo.  

V: No jasně, leda bys nějak hodně špatně umřel nebo tak.  

R: No právě že už ani ta smrt tam není takovej problém. 

V: Aha. 

R: Takže jako největší problém tam je když ti někdo ukradne ten účet nebo pak, to se asi stává 

častěji, když někomu nějak přeskočí a rozhodne se, že všechno prodá, jako všechny itemy a 

bude třeba sázet s tim a pak o všechno přijde. Ale zároveň si myslim, že to, že o všechno 

přijde, ale zachová si ten účet tak ho to může ještě nabudit víc, protože to bude zase chtít 

nabýt zpátky.  

V: To jo no. A ten runescape je i takovej, že je tam dlouhodobej ten progress, že vlastně než 

se udělá 99 tak to trvá strašně dlouho, pak chodit všechny ty bosse. 

R: No, ono to je takovej jako obchod žejo. Ty taky hraješ? 

V: No, taky no. Lolko no. Ale hrál jsem i Runescape a Wowko. Takže klasika, vono je to 

takový podobný.  

R: Asi jo. Já Lolko nikdy nehrál, ale celkově vim, že to hraje hodně lidí. A Runescape 

s Wowkem taky.  

V: To jo. Většina lidí co znám tak hrajou podobný hry. Máš ještě něco, co bys chtěl říci? 

R: Ani už nevim. Kdyžtak ti dám vědět nebo napiš. 

V: Ještě jedna věc. Kolik ti je let? 

R: 26. 

V: A hrám se věnuješ už dlouho? 

R: No tak těch patnáct let zhruba. Někdy na základce jsem začínal. 

V: Tak jo, to bude všechno. Děkuju za rozhovor. 

 

 


