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Abstrakt 

Se vzrůstajícím zájmem o elektronická média a kyberprostor se v poslední 

době množí mimo jiné i studie MMORPG (internetových hromadných her na 

hrdiny). V centru zájmu badatelů a výzkumníků je především motivace hráčů těchto 

her a od ní se odvíjející typologie. Má práce se zabývá motivační strukturou 

v současné době nejpopulárnější hry tohoto žánru, která se jmenuje World of 

Warcraft. Snažím se především zodpovědět otázku „co lidi k této hře přitahuje“, 

„proč u ní zůstávají“ a „proč někteří odcházejí“. Zodpovězení těchto tří otázek 

považuji za důležité, neboť je třeba kromě obsahu samotné motivace zjišťovat i její 

případné kolísání či změny v průběhu hraní. V teoretické části uvádím na základě 

rozboru filosofické a psychodynamické literatury výchozí předpoklady o potřebách, 

které se hráči ve hře snaží uspokojit. Výsledkem této části není výčet konkrétních 

potřeb, ale popis jejich povahy a rozdělení do dvou skupin – na potřeby autentické a 

odcizené. U obou skupin jsou popsány konkrétní rysy, podle kterých je možné tyto 

potřeby rozpoznat. Výzkumná část se skládá z analýzy rozhovorů hráčů, kteří hru 

stále hrají a hráčů, kteří se hrou skončili. Cílem analýzy bylo pátrání po zmíněných 

rysech a případné rozpoznání konkrétních potřeb. V závěru práce uvádím výčet a 

popis induktivním způsobem objevených potřeb a zařazuji je do příslušné skupiny 

(autentické/odcizené). V diskusi upozorňuji na některé slabiny celého výzkumu, 

přičemž jsou opět prověřovány základy výchozích hypotéz a to včetně 

psychologických a filosofických směrů, ze kterých vychází. V diskusi jsou rovněž 

zjištěné výsledky konfrontovány s dalšími studiemi MMORPG, které v současné 

době probíhají na poli psychologie.  

 

Abstract 

With the growing interest of electronic media and cyberspace, we can observe 

the growing number of MMORPG (Massive Multiplayer Online Role Playing Game) 

studies. The center of interest for researchers and speculators are mainly players‘ 

motivations to play these kind of games and related typologies. My work is 



concerned with motivation structure of the most popular game of this kind, called 

World of Warcraft. I especially am trying to answer the questions „what’s so 

attractive of this game“, „why do people keep playing it“ and „why some of them 

quit playing“. I find answering these three questions important, because beside the 

content of the motivation itself, it is necessary to study its fluctuation or changes 

during the play-time. In the theoretical part, I mention initial presumptions about the 

needs of players, which player try to satisfy, based on the analysis of philosophic and 

psycho-dynamic literature. The result of this part is not the listing of certain needs, 

but descriptions of their character and their division into two groups – authentic and 

alienated needs. There are descriptions of both groups which can tell us how to 

distinguish these needs. The experimental part consists of analysises of interviews 

with players who are still playing and who quit playing. The goal of the analysis was 

to find mentioned characters and eventually to recognize particular needs. At the end 

of my work, I write about the listing and the description of detected needs by the 

inductive way and I classify them as authentic or alienated. In the discussion, I point 

out weak spots of the whole research, whereas the principals of initial hypotheses are 

questioned, including psychological and philosophical directions that I start from. In 

the discussion, there are also results that are confronted with other studies of 

MMORPG which are in progress on the field of psychology nowadays. 
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Úvod 

V dnešní době se internet a elektronická média stala neodmyslitelnou součástí 

lidských životů. Lidé však navzdory obecnému mínění netráví většinu svého času na 

internetu vyhledáváním informací, ale zábavou a komunikací s ostatními lidmi. 

Podle Youngové (1996, in Ledabyl, 2001) je na prvním místě komunikace přes 

internet skrze různé aplikace, např. chatování, seznamovací portály, apod. Hned 

druhé místo zaujímají internetové hry, kde se hráči vzájemně setkávají a vytvářejí 

specifické skupiny a subkultury. Za velikým exodem na internet se tedy skrývá určitý 

sociální fenomén, který nemůžeme přehlížet. Ve své práci hodlám prozkoumat tento 

fenomén právě v internetových hrách, konkrétně ve hře World of Wacraft.  

Tato hra je momentálně nejúspěšnější na trhu a její popularita roste. Za pouhý 

rok od vydání měla tato hra již 5,5 milionu registrovaných hráčů po celém světě a na 

začátku roku 2007 to bylo již 8,5 milionu (Blinka, 2007, s. 5). Většina hráčů této hry 

však hraje na neoficiálních serverech, aby se vyhnuli poplatkům (hra World of 

Warcraft je i nejdražší hrou svého druhu, hráči na oficiálních serverech kromě 

zakoupení hry platí i měsíční poplatky). Celkový počet příznivců této hry tedy 

můžeme v současnosti jen stěží odhadnout. Jisté však je, že jejich počet rok od roku 

roste. Obrovský zájem a nadšení v této oblasti nás nutí k zamyšlení. Uvažujme nyní 

o internetu jako o prostředí, kde člověk uspokojuje určité potřeby. Vyvstává zde 

hned několik významných otázek, mezi kterými podle mého názoru vyčnívají tři 

nejpodstatnější: 1) co se v internetových hrách vlastně děje (jaké potřeby hráči 

uspokojují), 2) proč se to děje (a proč právě v těchto hrách) a 3) proč tento stav 

přetrvává. Cílem mé práce je alespoň částečné zodpovězení těchto otázek. Výše 

uvedené pořadí rovněž zachovám ve své teoretické části. V první kapitole se 

s pomocí odborné literatury snažím odpovědět na první z otázek. Blíže zde 

specifikuji povahu hledaných potřeb a rozděluji je do dvou skupin: autentické a 

odcizené. Kromě psychologie čerpám i z filosofie, neboť se domnívám, že jde o 

hlubinné a specificky lidské potřeby, pro které zatím v obecné psychologii neexistuje 

jednotné stanovisko. Cílem první kapitoly je vymezit předmět zkoumání, tedy 

specifikum těchto potřeb, abychom jej potom mohli zasadit do příslušného kontextu. 
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Tím se zabývám v kapitole druhé, kde se zaměřuji na vztažení těchto potřeb 

k makrosociálním otázkám. Zdůrazňuji zde mimo jiné i společensko-historický 

vývoj, který podle mě zásadním způsobem souvisí s uspokojováním těchto potřeb. 

Zde se tedy snažím najít odpověď na otázku č. 2 – proč lidé uspokojují tyto potřeby 

právě v kyberprostoru. Ve třetí a čtvrté kapitole potom popisuji zvažované 

mechanismy, které jsou zodpovědné za udržení hráčů ve hře. Stejně tak předkládám 

možné scénáře, které vedou k opuštění hry. V těchto dvou kapitolách vycházím 

hlavně z psychoanalýzy (využívám pojmy jako např. reflektivní funkce, kontingence 

a interpretativní postoj) a analytické psychologie (objektivace a projekce). Co se 

opuštění hry týče, myslím, že pro popis skutečných motivačních mechanismů je třeba 

hledat i situace, ve kterých přestávají fungovat. To nám umožní lépe porozumět 

jejich podstatě. Odvážně řečeno tak můžeme zjistit, za jakých podmínek se lidé 

z virtuálního prostředí vracejí do reálného světa, aby zde opět uspokojovaly ony 

specifické potřeby. Na konci teoretické části je shrnutí, ze kterého vyplývají 

výzkumné hypotézy. Nejobecnější hypotéza je pak formulována na začátku části 

empirické.  

V empirické části prověřuji dané hypotézy v rozhovorech s respondenty, které 

jsem rozdělil do dvou skupin (v každé skupině jsou tři lidé). První skupina je tvořena 

hráči, kteří hru stále hrají (všichni tři v podstatě denně a dva z nich již několik let) a 

druhou tvoří respondenti, kteří s hraním po několikaleté zkušenosti skončili. 

V kapitole o metodologii uvádím dva způsoby, kterými hodlám výpovědi hráčů 

v rozhovorech analyzovat. Jeden z nich je induktivní, druhý spíše deduktivní (tento 

vychází přímo z teoretické části). Po samotném rozboru rozhovorů následuje kapitola 

nazvaná „Výsledky“. V této kapitole se snažím výsledky analýz shrnout a 

interpretovat ve shodě s teoretickou částí. V závěrečné diskusi se potom snažím o 

pohled z více úhlů. Uvádím zde především nedostatky celého výzkumu, jmenuji jiné 

(především zahraniční) výzkumy na téma motivace hráčů MMORPG a nabízím 

alternativní přístupy ke zkoumání této problematiky. Rovněž svou práci řadím po 

bok ostatních, stejně teoreticky i metodologicky zaměřených badatelských směrů a 

stavím do protikladu k jiným přístupům.  



3 

 

2. Teoretická část  

2.1 Definice MMORPG 

Pokusím se nyní co možná nejstručněji charakterizovat žánr MMORPG. Je to 

žánr internetových počítačových her, který navazuje na RPG hry. Zkratka „RPG“ 

znamená „role-playing“. Obecně se tento žánr do češtiny překládá jako „hry na 

hrdiny“. Hráč si na základě možností dané hry vytvoří postavu (např. čaroděj nebo 

válečník), skrze kterou vstupuje do fantasy světa a působí v něm. Tyto hry obvykle 

obsahují klasické fantasy prvky – mají svůj vlastní mytický příběh, pohybují se zde 

smyšlené bytosti (duchové, příšery, draci, démoni, apod.), apod. MMORPG znamená 

„massive multiplayer online role-playing games“. Jak už název napovídá, může se 

zde ve virtuálním fantastickém světě setkávat více hráčů najednou. Virtuální svět 

přitom existuje a plyne dál, i když hráč hru vypne. Hráči mohou do hry vstupovat 

z celého světa přes internet, kdykoli se jim zamane. V těchto hrách je navíc obvyklé, 

že hráči určitými aktivitami (plněním úkolů, zabíjením příšer, objevováním nových 

oblastí, apod.) získávají zkušenosti, které je neustále posouvají na vyšší a vyšší 

úroveň. Mezi hráči tak vznikají mocenské rozdíly. Hráči na vyšších úrovních potom 

snáze porážejí v soubojích kolegy na nižších příčkách. Kromě vzájemného soupeření 

však hráči také mohou zakládat společné klany a komunity a pohromadě podnikat 

všelijaké výpravy, kde mohou poměřit své síly i s počítačovými nepřátelskými 

postavami.  

2.2 Autentické a odcizené potřeby 

Předmětem mé práce jsou tedy potřeby, které hráči ve hře uspokojují. Jelikož 

nejde o potřeby biologického rázu, půjde ve shodě s Murrayho teorií o potřeby 

sekundární. Podle Murrayho se potřeby prosazují buď spontánně, nebo jsou 

aktivovány na základě tzv. tlaků. Tyto tlaky jsou vnější podmínky, vyvolávající 

touhu něco získat (Plháková, 2008, s. 366) Můžeme tedy předpokládat, že hra World 

of Warcraft působí na hráče určitými tlaky a tím v nich aktivuje zatím blíže 

nespecifikované potřeby. Soudě podle raketového úspěchu této hry na trhu můžeme 
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usuzovat, že půjde o potřeby pro člověka velice významné. E. Fromm píše, že 

nejsilnější vášně a potřeby člověka nekoření v jeho těle, nýbrž pramení z jedinečnosti 

jeho existence (Fromm, 2009, s. 29). Pokud hra World of Warcraft šikovně vyplnila 

„díru na trhu“, mohlo by to znamenat, že tyto potřeby nejsou v běžném životě 

dostatečně saturovány. Na úvod tedy můžeme předpokládat, že: 1) zkoumané 

potřeby jsou pro život člověka zásadní, 2) v realitě z nějakých důvodů nejsou 

dostatečně uspokojovány, 3) hra byla zkonstruována tak, aby na hráče vyvíjela tlaky 

spouštějící snahu po uspokojení těchto potřeb. Z těchto předpokladů budu ve své 

práci vycházet.   

Na prvním místě bychom se měli snažit zjistit, které psychické potřeby jsou 

pro člověka tolik významné. Nemyslím tím jejich výčet, spíše bychom se měli snažit 

pochopit, co je jejich společným jmenovatelem. Jelikož jde o potřeby související 

např. s hledáním smyslu, identity, skupinové příslušnosti, apod., zcela zřetelně 

vystupuje do popředí jejich filosofický ráz. Jsou to potřeby, které lépe než 

inteligence vystihují rozdíl mezi člověkem a zvířetem. Proto se domnívám, že při 

hledání jejich společného jmenovatele bude nejlepším krokem nahlédnutí za plentu 

filosofů.  

Nyní tedy hledáme společný rys existenciálních lidských potřeb na poli 

filosofie. Některé východní i západní filosofické systémy spatřují smysl lidského 

konání, úsilí a směřování v bytí sebou samým a v sebepoznání. Z východních je to 

především buddhismus a taoismus. Zakladatel taoismu Lao’c např. říká: „Husa sněžní 

se nemusí koupat, aby byla bílá. Ani ty nemusíš dělat nic, než být sám sebou.“ (Pearl, 2005, s. 

141) Jung popisuje podobně stanoviska raného křesťanství. V knize Aion cituje 

Kleménse Alexandrijského: „Kdo pozná sebe, pozná Boha.“ (Jung, 2003, s. 31) Mohli 

bychom předpokládat, že porozumění vlastním nejhlubším existenciálním potřebám 

vyplývá právě z tohoto sebepoznání. Nakonečný (1999) píše, že potřeba je stav 

nedostatku spojen s chováním zaměřeným na dosažení cíle, motivu. Motiv právě 

vyplývá z naší podstaty. Přísně vzato můžeme tedy tohoto cíle dosáhnout jedině 

skrze sebepoznání. Při hledání společného jmenovatele bychom se samozřejmě 

mohli ubírat i jiným, než pouze filosofickým směrem. V úvahu přichází např. 
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evolučně biologický přístup. Obávám se však, že bychom z tohoto úhlu pohledu 

žádný společný základ nenašli. Proto si dovolím i nadále pokračovat v načatém 

filosofickém diskursu.  

Podle filosofa a psychiatra Karla Jasperse je skutečné sebepoznání obtížné, 

protože se člověk musí zabývat usilovným pátráním po pravých životních hodnotách. 

V této souvislosti cituje Kierkegaarda, který rozlišuje dvě tendence v lidském životě: 

1) zoufalé chtění být sám sebou a 2) zoufalé chtění nebýt sám sebou. (Jaspers, 1996, 

s. 33) Zoufalé chtění nebýt sám sebou by se dalo chápat jako odmítnutí této 

zodpovědnosti a úsilí, které je k dosažení pravého sebepoznání nutné. Obdobně 

nahlíží na sebepoznání např. spisovatel Gustav Meyrink. Jeho pohled je inspirovaný 

především filosofií kabaly. V jeho knize říká postava moudrého rabína, že jen málo 

lidí, např. Goethe, potkali sami sebe a přitom se nezbláznili. (Meyrink, 1998, s. 90) 

Předpokládejme tedy, že existenciální lidské potřeby, o kterých mluvíme, nejsou 

oddělitelné od sebepoznání. V tomto smyslu nám nikdo zvenku nemůže říci, co 

přesně chceme a potřebujeme. Musíme být sami sebou, uvědomovat si „kořeny své 

lidské existence“, abychom uspokojili pravé lidské potřeby (Fromm, 2009, s. 133). 

Podle E. Fromma ale existují i jakési odnože těchto pravých lidských potřeb, které se 

jim sice v mnoha ohledech podobají, ale skutečnou hodnotu nahrazují něčím jiným, 

nepřirozeným. Údajně neposkytují žádoucí satisfakci či katarzi a mají pokleslý a 

konzumní charakter. „Celá ta fascinace sportem, zločinem a vášní svědčí o potřebě prorazit 

rutinní povrch, ovšem ze způsobu, jakým se tak děje, promlouvá žalostná ubohost našeho řešení. 

(…)Tento zájem a fascinace nejsou pouze projevem pokleslého vkusu a touhy po senzaci, nýbrž 

promlouvá v nich ona hluboká touha po dramatizaci posledních věcí lidského života, totiž života a 

smrti, zločinu a trestu, zápasu člověka a přírody“ (Fromm, 2009, s. 134) E. Fromm je znám 

jako představitel neofreudismu a západního marxismu. Jeho ovlivnění marxismem 

vyplývá především z kritiky kapitalismu a jeho odcizujících tendencí. Výše zmíněné 

napodobeniny existenciálních potřeb tedy spojuje především s komerční sférou a 

obchodními zájmy. Když se na věc podíváme jeho optikou, je pravda, že teoreticky 

je opravdu výhodné postavit reklamu na inherentní lidské potřebě, ale za její pravé 

uspokojení (plynoucího ze sebepoznání) dosadit svůj produkt. Pokud budu chtít např. 

někomu prodat toustovač, budu mu říkat, že ho potřebuje k tomu, aby si usnadnil 
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život. Je zřejmé, že mluvím k jeho lidské potřebě usnadňovat si práci, kterou 

považuje za ztrátu času. Já však tuto potřebu „křížím“ s umělou potřebou využívat 

toustovač té a té značky. Pokud jsem jako obchodník úspěšný, vznikne u zákazníka 

zbrusu nová, avšak ne-původní potřeba. Bude si tento rozdíl ale zákazník vždycky 

uvědomovat? Pokud bude reklama úspěšná, tak nikoli. Je možné, že odlesky 

„pravých“ potřeb zachycujeme stále, ale často se ženeme za chimérami, ve kterých je 

vidíme.  

Na základě předchozích úvah by se dalo učinit základní rozdělení 

existenciálních lidských potřeb na potřeby „autentické“ (tzn. ty, které jsou lidem 

inherentní) a potřeby „odcizené“ (tzn. konzumní polotovary potřeb pravých). Pojem 

„odcizení“ přejímám od E, Fromma. To „něco“, čemu se odcizujeme, jsme podle něj 

my sami. Pokud připustíme, aby se předmět naší skutečné lidské potřeby zaměnil za 

předmět, který se tak pouze tváří, nejsme v souladu se sebou – protože jsme uvěřili, 

že chceme něco, co vlastně vůbec nechceme. Zde bychom mohli vidět paralelu 

s Jungovým pojetím neurózy. Definuje ji jako „nesoulad sám se sebou“ (Jung, 1993, 

s. 176) Markus Aurelius rovněž píše o tom, že by měl člověk vycházet sám ze sebe a 

nelpět na vnějších „vnucených“ faktorech: „A hleď si osvojit jasnou mysl a nezávislost jak na 

pomoci vnější, tak i na onom klidu, který by ti mohli zajistit jiní. Zkrátka: stůj sám zpříma, nikoli 

zpřimován!“ (Aurelius, 1969, s. 43) Fromm přímo spojuje téma duševního zdraví 

s touto dichotomií potřeb: „Psychicky zdravý člověk stejně jako neurotik je hnán potřebou nalézt 

odpověď, a jediný rozdíl je v tom, že první odpověď více odpovídá potřebám člověka jakožto celku, a 

proto vede spíše k rozvoji jeho sil a k jeho štěstí než druhá.“ (Fromm, E.: Cesty z nemocné 

společnosti, str. 30, Praha: Earthsave 2009)  

Nyní bychom se mohli ptát po základních charakteristikách potřeb 

odcizených. Podle čeho takové odcizené potřeby poznáme? Pokud vůbec 

přistoupíme na jejich rozdělení, přičemž zaujímáme moralistické stanovisko vůči 

jedné skupině, našli bychom oporu např. ve stoicismu. Ten se totiž právě tak 

vymezoval proti hédonismu (epikurejcům), u kterého byla každá slast žádoucí. Stoik 

Seneca píše v Listech Luciliovi: „Přirozené tužby mají své hranice, tužby zrozené z klamných 

představ neznají, kde by skončily; vždyť klam nemá mezí. (…) Budeš-li chtít vědět, zda při tvém 
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přání jde o tužbu přirozenou či slepou, uvaž, zda se může někde zastavit. Lze-li ji po značném 

naplnění stále ještě stupňovat, věz, že není přirozená.“ (Seneca, 1969, s. 27)  

Zkusme nyní Senecův návod aplikovat na MMORPG. Hodnotit nyní hru z této 

pozice je sice trochu předčasné, přesto bych však rád své závěry rovnou spojoval se 

zkoumaným problémem, abych se mu zbytečně nevzdaloval. Chiu a Wan (2004) zjistili, 

že hráči obvykle hrají déle, než původně sami chtěli (Blinka, 2007, s. 21). Podle 

Yeeho (2006, in Blinka, 2007) zase více než 60% hráčů potvrdilo, že občas hraje 

více než 10 hodin v kuse a 80% hráčů MMORPG mělo tendenci hrát více než 8 

hodin v kuse. Z těchto čísel opravdu trochu čiší neukojitelnost touhy po hraní. 

Na tomto místě bych rád uvedl příklad potřeby odcizené, o které se zmiňuje 

Fromm. Podle něj vězí např. za touhou po statusu a konformitě hluboce zakořeněná 

lidská potřeba pocitu vlastního já. Říká, že je často silnější než potřeba tělesného 

přežití. „Co by to mohlo jasněji dokázat než to, že jsou lidé ochotni dát život v sázku, obětovat svou 

lásku, vzdát se svobody a zříci se vlastního myšlení, jen aby se přiřadili ke stádu, šli konformně s ním 

a tak si osvojili pocit identity, byť jen iluzorní.“ (Fromm, 2009, s. 61) Vidíme zde tedy 

dvojici potřeb – vzájemně podobných, ale přece odlišných. Potřeba být sám sebou 

versus potřeba být „něčím“, což je vlastně náhrada za tu první. Člověk zde hledá 

svou identitu, v prvním případě hledá správně, v druhém hledá jakýsi obraz. 

V druhém případě si člověk neuvědomuje, že mu jde o správné sebepoznání a 

sebepřijetí, o zážitek vlastního já, nikoli ne-vlastního iluzorního obrazu. Potřebu najít 

a zažít sám sebe ovšem jaksi „větří“. Tuší, že se mu něčeho nedostává, ale chybně si 

tento stav nedostatku vysvětluje. Fromm píše, že se ztrátou sebeuvědomění jde ruku 

v ruce ztráta vlastní identity. A pokud si člověk nenalezne nějaký sekundární pocit 

vlastního vědomí (což je ale vlastně potřeba odcizená), může ho to dohnat až 

k šílenství (Fromm, E.: Cesty z nemocné společnosti, str. 132, Praha: Earthsave, 

2009) Zde tedy také vidíme, že odcizené potřeby mají jakýsi obranný charakter. Na 

závěr kapitoly ještě zopakuji, co rozumím pojmem „odcizená potřeba“. Je to potřeba, 

jejíž začátek (stav nedostatku) je autentický, ale vložené uspokojení je odcizené. 

Podrobněji se budu tímto problémem zabývat později v teoretické části.   
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2.3 Makrosociální hlediska  

S rostoucím zájmem o internetové hry roste i zájem mladých lidí o internet 

obecně. Jak jsem již napsal v úvodu své práce, lidé nejvíce na internetu využívají 

chaty a různé jiné komunikační aplikace a hned druhé místo obsazují internetové hry 

(Youngová, 1996, in Ledabyl, 2001). Český sociolog Petr Sak ve své studii nazvané 

příznačně „Revolta či virtuální existence“ komentoval stav současné mládeže těmito 

slovy: „Ve vývoji civilizace stále stoupá podíl mediálně zprostředkované komunikace, avšak v 

posledních desetiletích se tento podíl mnohonásobně zvýšil. Většinu disponibilního času dnes již 

mládež tráví s médií či přímo v kyberprostoru.“ (Sak, 2006) Rád bych se tedy nadále 

zamyslel nad příčinami tohoto exodu především mladých lidí na internet. Co 

v reálném světě „nefunguje“?  

Budu nyní pokračovat v načaté filosofické interpretaci těchto sociologických 

dat. V tomto duchu má otázka zní: poskytuje kultura dostatek příležitostí k saturaci 

autentických lidských potřeb? Fromm se domnívá, že každá kultura buduje nad 

přirozeným světem, ve kterém žijeme, ještě člověkem vytvořený umělý svět. Tento 

umělý svět však podle něj neodpovídá autentickým potřebám. (Fromm, 2009, s. 

133). Předpokládejme tedy existenci světa „umělého“, který je výsledkem procesu 

odcizování se člověka svým specificky lidským potřebám. Tento proces odcizování 

se lidské přirozenosti se zřejmě skládá z více různých souběžných trendů. Tím 

prvním, nejdéle trvajícím trendem je nepochybně rozbití rodiny. Jan Keller ve své 

knize Nedomyšlená společnost píše: „Každý moderní stát bez ohledu na režim, který je v něm 

právě u moci, rozhodně tvrdí, že zajišťuje chod těchto formálních organizací především s cílem 

všestranně ochránit a zabezpečit své občany a jejich rodiny. Poté, co zbavil rodinu všech podstatných 

funkcí a pravomocí, které ji stmelovaly, poté, co ji odzbrojil, sociálně vyvlastnil a zpravidla 

ekonomicky rozbil, projevuje o ni stát dojemnou péči.“ (Keller, 2003, s. 57) Proces pošlapání 

rodiny a tradičních vazeb dále graduje např. celosvětově oblíbeným nevýhodným 

zdaněním rodin s dětmi. Současně narůstá počet „singlů“, lidí, kteří žijí buďto úplně 

sami, nebo nesezdáni se svým partnerem a bez dětí. Rozvodovost nedávno prolomila 

zapovězenou hranici 50% všech manželských svazků. Tyto a mnohé jiné trendy 
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možná způsobily, že mladí lidé hledají přátele a náhražky tradičních vazeb jinde – ve 

virtuálních prostorech. Americký badatel Putnam provedl velice zajímavý výzkum 

na toto téma. Zjistil, že během posledních 50ti let se dramaticky zvýšil podíl času 

věnovanému médiím, a to obzvláště televizi. Podle Putnama tento proces probíhal na 

úkor rodiny, přirozených skupin a sousedských vztahů (Putnam, 2000, in Williams, 

2006). Taková situace zcela přirozeně vedla k častějšímu znovu-navazování vztahů 

právě přes internet (chatování, online hry, portály typu „líbím se ti?“ u nás, 

Facebook, apod.). Podobně analyzuje i Williams postupující „atomizaci“ moderní 

společnosti. Jeho studie zahrnuje analýzu více příčin tohoto jevu, mezi nejvýraznější 

patří např. urbanizace. Důsledkem je ale mimo jiné i příklon k elektronickým 

zábavným médiím. Uvádí, že zhruba 50% dětí v Americe má ve svém pokoji hrací 

konzoly. Podle něj se opravdu uspokojování lidských sociálních potřeb přesouvá do 

virtuálních prostorů a sám jmenovitě poukazuje na hru World of Warcraft (Williams, 

2006, s. 4). Tyto průzkumy jen poukazují na přirozenou lidskou touhu navazovat a 

udržovat upřímné a intimní vztahy s druhými lidmi a na protichůdný trend ve 

společnosti, který vedl k přesouvání těchto vztahů a interakcí (nejen) do 

kyberprostoru.  

Fromm říká, že náš moderní způsob života sice uspokojuje naše materiální 

potřeby, ale způsobuje „existenciální nudu“. Patologickými východisky z této 

existenciální nudy je např. alkoholismus a sebevraždy. Fromm analyzuje statistiky 

těchto jevů a poukazuje, že na vrcholu žebříčku jsou Dánsko, Švýcarsko, Švédsko a 

Spojené státy. To jsou v podstatě nejbohatší země na světě. Hédonisticky pojato by 

měly být i nejspokojenější. „Není to třeba tak, že uvedená čísla drasticky ilustrují správnost 

tvrzení, že „člověk není živ jen chlebem“, a že ukazují, jak moderní civilizace není s to uspokojit 

nejhlubší potřeby člověka?“ (Fromm, 2009, s. 15) Ve shodě s Frommem bychom mohli 

předpokládat, že onen umělý svět produkuje právě potřeby odcizené jakožto určité 

kompromisy mezi svými a lidskými zájmy. Nyní je na místě zaměřit se na hru World 

of Warcraft. Jaký má vztah k tomuto procesu hledání odpovědí na specifické lidské 

otázky? Lze v této hře uspokojovat potřeby autentické? Nebo je to další odcizená 

alternativa, byť pečlivě zamaskovaná?  
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2.4 Autenticita hry World of Warcraft  

Pokud bychom řekli, že hra World of Warcraft poskytuje pouze odcizené 

alternativy skutečných lidských potřeb, čelili bychom další otázce: Vycházím od 

začátku z předpokladu, že hráče na World of Warcraft přitahují právě potřeby 

autentické. Je tedy vůbec možné, aby hráč hledal uspokojení potřeby autentické a 

přitom uspokojoval potřebu odcizenou? Položím si nejprve řečnickou otázku: může 

nás vábit něco, co není přítomno tam, kde to hledáme? Zřejmě může. Vezměme např. 

odraz měsíce ve vodě. S trochou magického myšlení mohu hledat měsíc tak, že se do 

vody ponořím, ale sotva ho tam najdu. Neznamená to, že tam měsíc skutečně je. Se 

snahou po uspokojení potřeb autentických by to mohlo být podobně. Fakt, že ve hře 

toto uspokojení vidíme a že v něj doufáme, ještě neznamená, že se tam skutečně 

nachází. Obchodníci nás přece s pomocí reklamy neustále přesvědčují, že jejich 

produkty jsou přesně to, co hledáme. Z jejich hlediska je výhodné především to, že 

uspokojování odcizených potřeb je prakticky nekončícím koloběhem. Seneca píše: 

„Kdo jde po cestě, má nějaký cíl; bloudění je nekonečné.“ (Seneca, 1969, s. 27) Takový 

bloudící zákazník by samozřejmě byl dobrým obchodním artiklem. Jelikož je hra 

World of Warcraft nejvíce populární a zároveň nejdražší hrou svého druhu na světě 

(kromě zakoupení CD s hrou s novými datadisky, které dohromady stojí několik 

tisíc, platíte ještě za každý měsíc hraní zhruba 350 Kč), je celkem logické 

předpokládat, že tvůrcům jde především o udržení zákazníků. Primárním záměrem 

samozřejmě není altruisticky uspokojovat autentické lidské potřeby, ale generace 

zisku. Prozatím tedy vycházím z předpokladu, že hra World of Warcraft využívá 

autentických potřeb člověka, tváří se, že má návod na jejich uspokojení, ale ve 

skutečnosti hráči vnucuje potřeby odcizené, které mají široké komerční uplatnění.  

Na závěr kapitoly učiním menší shrnutí. Z mých předchozích úvah vyplynulo, 

že autentické potřeby vyplývají ze sebepoznání. Skutečný motiv takové potřeby 

vyplývá jedině z nás samotných. U odcizených potřeb ale cílová hodnota nevyplývá 

z naší přirozenosti. Původní cíl autentické potřeby zde nahradí nějaký jiný objekt, 

který se ji snaží napodobit. Tato nová vetřelecká hodnota není v souladu 

s autentickou potřebou, a proto začne měnit podobu i strukturu celé potřeby 



11 

 

z autentické na novou, odcizenou. Člověk se pak stává na této externí cílové stanici 

závislým, pokud chce zmírnit svou tenzi, které úplně nerozumí (o tomto 

neporozumění původní potřebě budu rovněž referovat dále v textu). Jelikož však jeho 

vědomé počínání zcela míjí neuvědomovaný motiv, nemůže být cíle dosaženo. 

Člověk ale paradoxně zvyšuje intenzitu tohoto nesmyslného konání a doufá, že tak 

nakonec onu „tenzi“ zmírní. To je právě onen nekonečný bludný kruh. U tzv. 

odcizených potřeb jsme se tedy dobrali dvou poznávacích znaků: 1) absence stropu, 

2) lpění na konkrétním vnějším objektu.  

2.5 Objektivace a reflektivní funkce 

Ve své práci se pokouším objasnit popularitu hry World of Warcraft. Dosud 

jsem se zabýval hypotézou, že hráče ke hře přitahují motivy související s jejich 

existenciálními lidskými potřebami a u hry je drží iluze jejich dosahování. 

Předpokládám také, že hráči, kteří hru opouštějí, tuto iluzi prohlédli. V následující 

části teoretického úvodu se budu zabývat tzv. objektivací, která podle mě vede právě 

k prohlédnutí této iluze. Jde o proces stažení projekce z objektu, který slouží 

k uspokojování odcizených potřeb. Vrátím-li se k e své metafo ře s toustovačem, 

objektivace by spočívala v pochopení, že motivem usnadnění si zbytečné a člověku 

odcizené práce není zakoupení si toustovače konkrétní značky. Objekt, na kterém 

ulpívá projekce (v tomto příkladě toustovač), nazývá Erich Fromm modlou (viz níže 

v textu).  

Objektivace projekci nestahuje z modly naráz, nejprve ji „přesměruje“ na 

symbol. Symbol je na rozdíl od modly „brán symbolicky“ – a v tom je podstatný 

rozdíl. Když si totiž uvědomíme ryze symbolickou (reprezentační) povahu někdejší 

modly, přestaneme se na ni upínat jako na jediný spásonosný prostředek pro 

uspokojování potřeby. Postupem času si tak uvědomíme reprezentační (symbolickou) 

povahu všech objektů našich tužeb a přestaneme na nich být závislí (činit z nich 

modly). Zbavení se lpění na něčem je podstatou mnoha východních náboženství a 

filosofických systémů, např. buddhismu (viz např. Jung, 1993, s. 174). Zbavování se 

lpění je rovněž procesem sebepoznání, opaku sebeklamu, který plyne právě 
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z projekcí (Jung, 2003, s. 19). Vycházím tedy z předpokladu, že hra World of 

Warcraft poskytuje hráčům objekty k projekci – v interakci s hráči se tak vytvářejí 

modly. Hráčská aktivita se potom točí okolo obsluhování těchto model a je 

charakteristická lpěním na této aktivitě jako na jediném možném prostředku 

uspokojení aktuálních potřeb. Takto se podle mě může vytvářet obsesivní hraní, které 

v některých případech může dospět až k vytvoření závislosti na hře.  

Hru World of Warcraft bychom mohli chápat jako imitátora autentického 

lidského světa, „mucholapku“ na projekce. Samozřejmě netvrdím, že každý hráč této 

populární hry je obětí projekce a stává se na hře závislým. Může zde vyvstat logická 

námitka, že mnoho lidí hraje World of Warcraft stejně tak, jako jiní hrají odpoledne 

s kamarády třeba kopanou. Takovému tvrzení se vůbec nebráním, jen se snažím 

poukázat, že 1) pro tento účel hra nebyla vymyšlena, naopak byla podle mého názoru 

záměrně vykonstruována za účelem připoutání platících zákazníků a to 

prostřednictvím mechanismů, které se snažím identifikovat a popsat ve své teoretické 

části, a 2) že u hráčů, kteří se této hře věnují opravdu jen rekreačně (viz paralela 

s kopanou), nebo hru opustili, proběhla objektivace. Tyto předpoklady se nyní 

pokusím co možná nejlépe odůvodnit. Nejprve bych rád upozornil na jistou 

podobnost pojmů objektivace a reflektivní funkce. Jejich významový průnik je pro 

ilustraci výše uvedených závěrů nezbytný.  

Jung definuje objektivaci takto: „Je to (objektivace) podstatná část procesu 

individuace. Jejím cílem je oddělit vědomí od objektu tak, že jedinec již nevkládá záruku svého štěstí 

nebo dokonce svého života do faktorů, jež jsou mimo něj – ať jsou to osoby, myšlenky nebo okolnosti 

– ale dospívá k poznání, že vše záleží na tom, zda má poklad nebo ne. Dosáhne-li vlastnictví toho 

zlata, je centrum přitažlivosti v jedinci a není již v nějakém objektu, na němž je závislý.“ (Jung, 

1993, s. 174) Jung dále píše, že archetypy potřebují „nádobu“, formu. Touto formou 

má být poskytnutí symbolu. U symbolu pak existuje vědomí toho, že „forma je 

forma“, nikoli jediná záruka štěstí. Potřeba v nás musí dostat svůj objekt, tento objekt 

však musí být symbolem a musí být jako takový chápán – což je přesně problém 

projekce. Jung (2003) říká, že u projekce selhává jak vhled, tak i vůle. Už v pojmu 

objektivace tedy slyšíme řešení problému projekce – musíme objekt projekce 
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„objektivizovat“, brát ho jako objekt, chápat ho tak a získat na něj náhled. Stejně tak 

píše V. Vavrda, že v psychoterapii musíme z implicitních modelů (komplexů) udělat 

něco, o čem lze přemýšlet (Vavrda, 2005, s. 34). Podstata tzv. reflektivní funkce 

znamená vědomí reprezentační povahy psychických obsahů (viz např. Vavrda, 2005, 

s. 73). Vidíme zde tedy velkou významovou podobnost s objektivací. Pro reflektivní 

funkci je také charakteristický tzv. interpretativní postoj (Vavrda, 2005, s. 158). To 

znamená, že naše psychické reprezentace (názory, postoje, hypotézy, apod.) jsou pro 

nás interpretovatelné. Bereme je jako něco, co můžeme domýšlet, kritizovat, měnit, 

apod.  Při dosažení reflektivní funkce nejsme psychickými obsahy pohlceni, nejsme 

v nich lapeni bez možnosti zachovat si kritický odstup. Naopak jsme schopni o nich 

přemýšlet a podle potřeby je měnit či doplňovat. Nebýt lapen v klamavé projekci a 

být schopen objektivizovat své psychické reprezentace je tedy napříč těmito 

odlišnými psychologickými směry obecně respektovaný terapeutický přístup.  

Dalo by se říci, že reflektivní funkce je jakýsi předpoklad pro proběhnutí 

objektivace. Mohli bychom chápat reflektivní funkci jako obecnou způsobilost 

k objektivaci, která je jejím konkrétním užitím v praxi. Nastínil jsem, že odcizené 

potřeby jsou charakteristické chyběním reflektivní funkce a interpretativního postoje. 

Dále v teoretické části se budu více zabývat tímto předpokladem a pokusím se 

podrobněji zdůvodnit, proč je objektivace takto vyobcována mimo hru. V následující 

kapitole se ale chci zaměřit na potřeby jako takové a zjistit, v které fázi může nastat 

problém. Je totiž otázkou, co má autentická potřeba společného s potřebou 

odcizenou. Zatím by se mohlo zdát, že obě „začínají stejně, ale končí jinak“. Je proto 

důležité se zaměřit na celý průběh tzv. specificky lidské potřeby a ukázat, kde, kdy a 

za jakých podmínek se dosud autentická lidská potřeba mění v potřebu odcizenou, 

kterou následně doprovázejí různé charakteristické znaky uvedené výše (jako např. 

chybění interpretativního postoje nebo absence stropu).  

 



14 

 

2.6 Potřeby jako otázky a odpovědi 

Teorie sociálního biofeedbacku říká, že  self dítěte v průběhu života utváří 

z velké části jako reakce na projevy rodičů. Dítě projevuje nějaký afekt a rodič mu 

tento afekt zrcadlí zpět (Vavrda, 2005, s. 48). Můžeme konstatovat, že potřeby dítěte 

vyžadují reakci ze strany rodiče. Dítě „příběh o potřebě“ sice načne, ale nezná jeho 

průběh, název, popis ani možnosti jeho rozuzlení. To všechno mu zprostředkuje 

rodič. Je jeho průvodcem, uvádí ho do světa významů. Dalo by se tedy říci, že dítě 

vede s rodičem (a vůbec se světem, do kterého se rodí) jakýsi dialog. Dialog 

samozřejmě vedeme i jako dospělí lidé, kdykoli se snažíme přijít na to, co nám chybí 

a po čem toužíme. Jak už jsem dříve uvedl, potřeby nejsou vždy jen pocitem 

nedostatku a procesem uspokojování tohoto stavu. Jsou zároveň i pátráním po cíli, 

který nemusí být vždycky přesně znám. E. Fromm píše, že zdravý člověk je hnán 

potřebou nalézt odpověď, a rozdíl mezi jím a neurotikem je v tom, že zdravá a 

správná odpověď více odpovídá potřebám člověka jakožto celku, a proto, na rozdíl 

od té druhé, vede k rozvoji jeho sil a k jeho štěstí. (Fromm, 2009, s. 30) Ve shodě 

s Frommem bychom mohli říci, že potřeba je zpočátku otázkou a posléze odpovědí. 

V tomto procesu figurují dvě osoby: tazatel, který se ptá, a odpovídající, který 

pomáhá zformulovat odpověď (např. rodič, reklama, atd.). Toto rozdělení potřeby na 

dvě části je pro mou další práci velmi praktické, neboť se snažím dokázat, že otázka 

(tedy začátek potřeby) je u hráčů World of Warcraft správná, kdežto odpověď může 

být špatná, tzn. skutečné povaze původní otázky odcizená. Odpověď bych 

samozřejmě mohl nahradit pojmem „motiv“. Tomu se ale snažím vyhnout a to 

především z toho důvodu, že motiv je v odlišných psychologických školách různě 

chápán. Já osobně chápu motiv jako skutečný cíl dané potřeby. Pojem odpověď ale 

neříká, zda je skutečným cílem, nebo falešným. Dále pak pojmy otázka a odpověď 

více vystihují narativní charakter potřeb. Evokují proces hledání, který je pro potřeby 

opravdu typický a tím spíš pro potřeby specificky lidské (archetypální), které se 

zřejmě hráči ve hře World of Warcraft snaží uspokojit.  

Když na chvíli odhlédneme od potřeb, dá se odpověď obecně chápat jako 

vnitřní reprezentace vnější reality. Je to tedy např. pojem, symbol, diskurs, vědecká 
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hypotéza, apod. O pojmech jakožto o odpovědích bychom mohli s nadsázkou říci, že 

to jsou naše způsoby vykořisťování světa; jsou to návody, jak se světem 

manipulovat. V tomto kontextu rozlišuje E. Fromm inteligenci a rozum. Inteligence 

je podle něj schopnost, která slouží k manipulaci se světem. Rozum je oproti tomu 

nástroj, jehož pomocí člověk dosahuje pravdy (Fromm, 2009, s. 62). J. Lacan rovněž 

kritizuje ono odcizování se vlastnímu prožitku při užití symbolu (např. slova). 

„Výrazy, které používáme k reprezentování svých prožitků, jsou obecné, zatímco prožitky jedinečné. 

To vede podle Lacana k nutnému odcizení se skutečnému prožitku.“ (in Vavrda, 2005, s. 73) 

Dokonce i buddhisté se ve své ontologii striktně vyhýbají mnoha pojmům (např. bůh, 

duše, apod.) a poukazují na skutečnost, že všechno je složené z tzv. „dharm“. Egon 

Bondy píše, že se tak chtěli co nejvíce vystříhat všeho, co by mohlo zavdávat 

příležitost k hypostazování jakékoli substance. (Bondy, 1992, s. 102) Odpovědi jsou 

tedy „malé hypostaze“ a jako takové bychom je měli brát (viz reflektivní funkce). 

Špatnost odpovědi (např. pojmu) vidím tedy v tom, že jen nepřesně zrcadlí naši 

otázku, prožitek. Je to opět umělý zásah do světa, který je člověku přirozený a 

autentický. Nutně zde dochází k odcizení.  

Odpověď se tedy víceméně odcizuje původní otázce, plynoucí z lidské 

přirozenosti. Otázka vyjadřuje totiž naši niternou touhu, nějaké vnitřní hnutí, které 

volá po uspokojení. Mohli bychom říci, že odpověď je mentální schéma potřeby. 

Když dítě pláče, něco se v něm skutečně děje. Je to ale hlad? To už tak jisté není. 

Podle psychoanalýzy může právě chybná identifikace (odpověď) v psychickém 

vývoji dítěti velmi uškodit. Emočním nevyladěním se rodiče na dítě, jeho nepřesnou 

identifikací dětského afektu a následnou chybnou reakcí, vznikají různé psychické 

poruchy (viz např. Vavrda, 2005, s. 135). Filosoficky vzato jsou odpovědi více či 

méně přesné reakce na apriorně správné otázky. Reflektivní funkce tedy znamená, že 

člověk si je vědom této odcizenosti odpovědí a počítá s ní. Pokud ji naopak odmítne 

(zavrhne interpretativní postoj), protože chce svou nalezenou odpověď ubránit, 

dochází k projekci, kterou se budu zabývat v další kapitole. Následující schéma 

velmi obecně znázorňuje průběh hledání, při kterém si člověk uvědomuje, že jeho 

odpovědi jsou pouze reprezentace a jako takové jsou interpretovatelné.   
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 K těmto otázkám je ještě třeba dodat, že si ve své práci nekladu za cíl 

objasnění původu těchto pohnutek. Musel bych pak nutně srovnávat např. evolučně 

biologické potřeby s takovou „otázkou“, jakou je třeba archetyp. To by bylo jednak 

velmi složité a jednak to vůbec není předmětem mého výzkumu. Cílem výzkumu je 

naopak zjištění, které otázky hráče ke hře přivádějí a zda hra na tyto otázky 

poskytuje autentické odpovědi (nebo se tak pouze tváří a šikovně na otázky šroubuje 

něco jiného). Spokojme se tedy s myšlenkou, že to, co autenticky vychází z člověka, 

k člověku rovněž přirozeně patří, ať už jsou příčiny jakékoli.    

2.7 Projekce  

Na začátek bych měl říci, co vlastně projekce je a jak ji chápu. Projekcí 

rozumím převedení autentické síly z tazatele a otázky na odpovídajícího a odpověď. 

Odpovídající se svými odpověďmi zde bude sloužit jako jakási teorie všeho, ke které 

se projikující incestně přimyká. Reflektivní funkce je zde odmítnuta, jelikož by 

Odpovídající Tazatel 

Otázka 

„přesná“ 

 

Odpověď 

„nepřesná“ 

Obrázek 1 – schéma 
reflektivní funkce 
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mohla podnítit objektivaci a odhalila by tak scestnou a falešnou povahu celé 

projekce. Tak chápu pojem projekci a v tomto smyslu jej bude nadále používat. V 

následujícím textu budu hovořit o projekci jakožto o odcizování se realitě a tím 

pádem i přirozenému světu (a uspokojení autentických potřeb), o kterém jsem psal 

dosud. V tomto smyslu je nutné objasnit vztah mezi pojmem projekce a odcizená 

potřeba. Projekce je proces, při kterém je odcizená odpověď naroubována na 

autentickou otázku, přičemž se rozvíjí obranné mechanismy, které mají zakrýt 

scestnou povahu celého procesu. Odcizená potřeba je výsledek působení tohoto 

procesu se všemi důsledky, je to konkrétní podoba činnosti, kterou projikující 

následně vykonává. Odcizenou potřebu bychom sice mohli sledovat, ale její 

pozorování by nám zřejmě nic nepovědělo o její podstatě. Hráč hry World of 

Warcraft např. může zabíjet virtuální příšery se svými kamarády a když se ho 

zeptáme, co a proč dělá, odpoví „zabíjím příšery, protože mě to baví.“ Myslím si 

tedy, že je chytřejší sledovat stopy, které zanechala případná projekce. Tyto „stopy“ 

nazývám rysy projekce a ty také budu nadále popisovat.  

Jung píše, že jedinec se díky projekcím odcizuje skutečnému světu, není ho 

schopen objektivně vnímat. Namísto toho se neustále od reálného světa izoluje a 

uzamyká do „autoerotického“ či „autistického stavu“. „Z toho vznikající pocit opuštěnosti 

a osamělosti a ještě horší pocit sterility jsou opět vlivem projekcí vysvětlovány jako zlomyslnost okolí 

a prostřednictvím tohoto bludného kruhu se izolace stupňuje. Čím více projekcí je vsunuto mezi 

objekt a okolní svět, tím obtížnější je pro já, aby své iluze prohlédlo.“ (Jung, 2003, s. 19) 

Projekce je tedy stavem sebeklamu a uzavření se do své soukromé logiky. Člověk si 

myslí, že má pravdu a cokoli zvenčí, co by mu odporovalo, je zdiskreditováno a 

démonizováno. Současně se člověk v projekci upíná k nějakému objektu nebo 

představě. K té se přimkne a po jejím boku válčí s nepřátelským světem. K této 

představě (odpovědi) si vytvoří jakési incestní pouto (viz níže). Stejně jako od matky 

očekává, že objekt, který zbožšťuje, mu poskytne odpovědi na všechny životní 

otázky. Celá logika projekce je používána jako vše-vysvětlující teorie a jiná 

interpretace věcí ve světě je nepřípustná. Tak se projekce zásadním způsobem 

prohřešuje proti podstatě reflektivní funkce – je kontradikcí veškeré sebereflexe. Na 

dalších řádcích se pokusím shrnout výše uvedené rysy, rozpracovat je a doložit 
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názory odborníků. Také se pokusím najít některé další rysy. Jejich nalezení a 

pojmenování mi následně pomůže při formulaci výzkumných hypotéz. 

Předpokládám, že rysy projekce bychom mohli nacházet ve výpovědích některých 

hráčů WoW. Jejich případné nalezení (nebo nenalezení) by nám pomohlo povědět 

více o tom, co hráče ke hře přitahuje a především, co a jak je u hry drží.  

První rys projekce jsem již uvedl v předcházejících kapitolách. Jde o absenci 

stropu (nemožnost dosáhnout saturace). Abychom mohli definovat druhý rys 

projekce, musíme se trochu ponořit do vývojové psychologie. Po narození 

postupujeme od hledání snadných odpovědí k stále složitějším a komplikovanějším. 

Tušíme, že frustrace je nutným zlem při poznávání a učení. Např. kojenec do prvních 

tří měsíců preferuje cumlání palce před složitějšími úkony, protože tato činnost má 

vždy zaručený výsledek (100% kontingenci1

                                                           
1 Míře „zaručenosti“ výsledku se říká kontingence. „Kontingence je obtížně 

přeložitelný termín. V zásadě zde vyjadřuje míru souvislosti mezi projevy dítěte a projevy, které může 

pozorovat ve vnějším světě. Například odraz pohybu v zrcadle vykazuje naprostou kontingenci. (…) 

Děti mají – patrně vrozenou – tendenci „zkoumat“ souvislost svého chování a jeho následků – tedy 

kontingenci.“ (Vavrda, 2007, s. 77)  

 

). Po třech měsících ale pomalu začíná 

upřednostňovat aktivity s kontingencí nižší. Setrvat v jistotě by v tomto případě 

znamenalo ustrnout ve vývoji. V životě se stejně jako kojenec ve třech měsících 

neustále posouváme k akcím s menší „zaručeností výsledků“ a cena, kterou za to 

platíme, je částečné vzdávání se jistoty. Právě proto je lákavé setrvávat v činnostech 

s kontingencí vyšší – což je vlastně svým způsobem regrese. Je snadné něco získat 

jen tak, mít naprostou jistotu výsledku. O tom píše Jung (2003), když říká, že 

projikující nechce se světem o pravdu „bojovat“ (což je ale třeba), když může – jako 

od matky – všechno dostat darem. Jung díle píše, že projikující faktor obecně 

nazývají na Východě „tkadlena“ nebo „Májá“, tanečnice vytvářející iluzi. Zároveň 

dává na srozuměnou, že ženské pohlaví nepřísluší této postavě náhodou. Postava 

v podstatě znázorňuje mateřskou figuru. Zajímavá je významová souvislost mezi 

iluzí a mateřským stavem. „Dá se říci, že (projikující) hledá chránící, vyživující ochranný kruh 



19 

 

matky, všech starostí zbavený kojenecký stav, v němž okolní svět přichází k němu a dokonce mu 

vnucuje jeho štěstí. Proto není žádným divem, že se mu skutečný svět ztrácí.“ (Jung, 2003, s. 21) 

Podobně píše E. Fromm (2009), že v psychopatologii se setkáváme se spoustou 

případů, kdy někdo odmítá opustit mateřský ochraňující kruh. V mateřské náruči 

máme „vše, co potřebujeme“, jen to nejdůležitější, jak se zdá, chybí – vývoj kupředu. 

Jung píše: „Nezřídka spatříme vedle synáčka matku, jíž, jak se zdá, ani v nejmenším nezáleží na 

tom, aby nechala svého syna stát se mužem, která neúnavně a obětavě se starajíc neopomine nic, co by 

synovi mohlo zabránit v tom, aby se stal mužem a oženil se. Vidíme tajný komplot mezi matkou a 

synem, jak jeden druhému pomáhají oklamat život.“ (Jung, 2003, s. 21) Jung tedy projekci 

přímo spojuje s neochotou o odměnu bojovat a s jinými regresivními 

charakteristikami.  

Hra World of Warcraft opravdu téměř „mateřsky“ pečuje o hráče. Odměny za 

úkoly ve hře dostáváte vždy a úkol jde udělat jen jediným možným způsobem, který 

je předem jasně daný. Postup řešení takového úkolu je tedy algoritmus, nikoli 

heuristika. Jde o tzv. dobře strukturovaný problém. Podle A. Plhákové (2008) je 

dobře strukturovaný problém takový, kde víme přesně, co chceme vyřešit a 

nemusíme samotný problém definovat. V životě ale obvykle řešíme špatně 

strukturované problémy a využíváme heuristiky. To je samozřejmě obtížnější. Mohli 

bychom usuzovat, že k regresivnímu jednání patří více preference algoritmů a dobře 

strukturovaných problémů (to je mimo jiné také důvod, proč považujeme počítač za 

„hloupý“ ve srovnání s člověkem). Takové postupy vykazují prakticky stoprocentní 

kontingenci. Musíme si prostě jen najít čas a problému se věnovat. Hra World of 

Warcraft (když pomineme souboje mezi hráči) je ve své podstatě vele-jednoduchá a 

problém vždy jasně definuje. Zadání úkolů obvykle zní asi takto: zabij pět vlků, co se 

nachází severovýchodně odsud. Zabij šest medvědů, kteří teorizují východ vesnice. 

Navíc je typické, že v této hře se prakticky všude mimo cestu nonšalantně procházejí 

všechna lesní zvířata a to ještě provokativně pomalým tempem. Co se týče odměn, je 

pro World of Warcraft typické odměňování prakticky za cokoli, co hráči ve hře 

udělají. Odměn je mnoho typů, např. zkušenosti, peníze, achievmenty, předměty, 

apod.  
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Jako druhý rys projekce bychom tedy mohli určit očekávání vysoké 

kontingence. Pod tímto rysem rozumím jednak očekávání jednoduchosti 

(předvídatelnosti a rutiny) a jednak jakousi závislost na vnější odměně. Pokud tvůrci 

hry opravdu usilovali o vybudování projekce-podporující struktury, mohli bychom 

očekávat, že projikující hráči si tuto bohatou frekvenci a snadnou dostupnost odměn 

nebudou uvědomovat, ale budou ji od hry implicitně očekávat. Jak by se pak tento 

rys projevil v jejich výpovědích? Je možné, že se na některých místech dopustí 

protimluvu, případně se tento rys stane předmětem kritiky hráčů, kteří se hrou 

skončili. Tím by se vlastně prokázala jeho přítomnost ve hře a neuvědomění ze 

strany projikujících hráčů.  

Třetí rys projekce vyplývá z prvního. Za účelem jeho popisu využiji modelu 

otázky a odpovědi. Je jím idealizace odpovědi a odpovídajícího. Odpovídající bude 

prožíván jako konečná stanice našich přání a intencí, jakožto ráj se svou stoprocentní 

kontingencí – vytváří se charakteristická „incestní vazba“ na odpovídajícího. Tato 

glorifikace odpovídajícího rovněž odpovídá pojmu „modla“ u E. Fromma. „V 

modloslužbě se (člověk) klaní projekci určité částečné vlastnosti sebe samého a té se podrobuje. 

Neprožívá sebe samého jako střed, ze kterého vyzařují živoucí akty lásky a rozumu.“ (Fromm, 

2009, s. 112) Vavrda (2005) píše, že pokud nedošlo k oddělení reprezentace od 

reprezentujícího, znamená to, že je dotyčný neustále závislý na daném objektu. Jak 

jsem již avizoval výše, původní impuls (otázka) byl začátek autentické potřeby. 

Tazatel se tedy nemýlil, protože vycházel ze své přirozenosti. Zde jsou ovšem jeho 

přirozenost a autenticita chybně připsány odpovídajícímu, který se tak stává modlou. 

Idealizace odpovídajícího by se mohla u hráčů World of Warcraft projevit jako jejich 

celková spokojenost s hrou „takovou, jaká je“ – nebudou o ní schopni přemýšlet 

kriticky. Hráči také možná označí jednotlivé aktivity ve hře jako motivující a 

přitažlivé, ale nebudou schopni vysvětlit, proč tomu tak je.  

Dítě často obviňuje sebe namísto objektu (odpovídajícího), že dostalo 

stresující odpověď. V následně utvořeném implicitním modelu znevažuje otázku a 

naopak idealizuje odpověď. Vina je přesunuta na tazatele s jeho otázkou, kdežto 

objekt se svou odpovědí je prohlášen za nevinného a „zbožšťován“. To, co 
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„zbožšťuje“ je naděje, která v tomto případě funguje jako útěk před pravdou 

(existencialisticky řečeno), protože pravda je právě to, co způsobuje distres. Neboť, 

jak píše Fairnbairn, „je lepší být viníkem ve světě, kterému vládne Bůh, než žít ve 

světě, kterému vládne ďábel.“ (Fairnbairn, in Vavrda, 2005, s. 143) Mít v ruce 

alespoň „něco“ (i když to není to pravé) je pořád lepší, než čelit prázdnotě (viz 

odcizené potřeby). Vavrda interpretuje metaforu s ďáblem a bohem tak, že pro 

psychické zvládnutí takové situace je pro oběť přijatelnější přijmout představu sebe 

jako špatného a pečujícího jako spravedlivě trestajícího. „Tato představa totiž dává naději 

– polepším-li se, mám naději na lásku a péči – a bez naděje je těžké žít.“ (Vavrda, 2005, s. 143)  

Již jsem uvedl, že vina z nepřesnosti je převedena z odpovědi a 

odpovídajícího na otázku a tazatele. Projekce je tedy charakteristická obousměrným 

přesunutím – autenticity z otázky na odpověď a viny z odpovědi na otázku. Jelikož 

projikující nechce o svůj nález přijít, je v jeho zájmu, aby autenticitu své původní 

otázky zpochybnil, jinak ji označil (falešně) či se s ní vůbec nezabýval a nejlépe ji co 

nejrychleji zapomněl. Nesoulad mezi otázkou a odpovědí mu totiž připomíná 

falešnost odpovědi a proto jsou vztek či touha po vytěsnění a zapomnění soustředěny 

na otázku v zájmu zachování celého modelu. Čtvrtým rysem projekce je tedy 

narušení otázky. Toto narušení se může u hráčů WoW projevit třeba jako 

neschopnost popsat, co od hry očekávám, jakou potřebu uspokojuji (např. rezignací 

typu „nevím“). To by mohla být jedna z lehčích forem útoku na otázku. Podobnou 

reakcí by mohlo být zesměšnění nebo reakce vtipem. Tím by vlastně respondent 

prokázal, že mu hledání toho, co od hry očekává, připadá zbytečné a směšné. 

Obranným mechanismem by zde byla bagatelizace. Tím by zároveň respondent 

prokázal i zavržení interpretativního postoje. Podobně by se mohlo narušení otázky 

projevit jako podání nepříliš koherentní či validní výpovědi.   

Pokud však u hráčů skutečně k narušení otázky dochází, je nutno podotknout, 

že autentická lidská potřeba, která se zde původně hlásala o slovo, zůstává 

neuspokojena. Postrádá příslušný diskurs, směrodatný kontext a návod, jak s ní 

naložit. Z nepojmenovaného začátku potřeby se nestal strukturovaný a ucelený 

příběh. Snaha překrýt tento reálný deficit povede zřejmě k o to většímu překrytí 
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uspokojováním potřeby odcizené, která nemá strop. Jak ale řekl Fromm (2009), 

promlouvá zde „žalostná ubohost tohoto řešení“.  

Posledním rysem projekce, který jsem nastínil již v kapitole o objektivaci, je 

narušení či úplná absence interpretativního postoje. Jedná se v podstatě o obranný 

mechanismus, interpretativní postoj by totiž mohl vést k objektivaci a ta by ohrozila 

celý systém. Projikující tedy jaksi „preventivně“ zavrhuje i možnost svou situaci 

jakkoli interpretovat. Toto obranné vyobcování interpretativního postoje nazývá 

Vavrda (2005) „defenzivní dementalizací“. Jung (2003) podobně píše o projekci jako 

o uzavřeném stavu se soukromou logickou, kde vládne silná tendence zavrhovat 

prvky, které nespadají do daného projekčního schématu. Veškerá realita je naopak 

podřizována logice projekčního schématu. V podobném smyslu používá pojmu 

„soukromá logika“ i Alfred Adler (1999). Chápe ji jako něco patologického, z čeho 

je třeba se osvobodit. Projekce je tedy jakýsi hermeneutický kruh – vše je vykládáno 

samo ze sebe. Winnicott říká, že je obtížné si udržet interpretativní postoj tam, kde je 

klient zvyklý že „pes je pes je pes“, že to, co říká, je to, co říká a že zde není žádný 

jiný význam (Winnicott, 1971, in Vavrda, 2005).  

Na závěr kapitole o mechanismech projekce bych ještě rád uvedl, že 

především v empirické části budu souhrnně hovořit o úrovni hráčovy sebereflexe. 

Sebereflexí přitom označuji obecnou reflexi toho, co se děje ve mně a jakým 

způsobem to souvisí (nebo se to přímo odvíjí) od hry samotné. Oboje spolu totiž 

souvisí a těžko bychom to rozdělovali. Projikující sám např. zavrhuje interpretativní 

postoj, idealizuje odpovídajícího, apod., ale součástí jeho projekčního modelu je 

právě i sám odpovídající a odpovědi. Když hráč odmítá reflektovat skutečnou 

podobu odpovídajícího a jeho odpovědí a tuto část svých potřeb nechává „prostě 

tak“, znamená to rovněž, že odmítá poctivou sebereflexi. Z tohoto důvodu se 

domnívám, že pojem „sebereflexe“ nejlépe vystihuje to, co hodlám u hráčů 

empiricky prověřovat.  
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            2.8 Shrnutí 

Myslím, že by bylo dobré učinit shrnutí závěrů, ke kterým jsem došel 

v teoretické části. V projekci je autenticita otázky a tazatele je projektována na 

odpovídajícího s jeho odpovědí (modlu, v našem případě hru World of Warcraft). 

Aby si projikující nemusel přiznat, že zaměnil pravý předmět autentické potřeby za 

náhražku, zpochybňuje samu otázku (začátek potřeby) a tazatele (tedy sám sebe). 

Aby se tato racionalizace udržela, je z projekčního modelu vyobcován interpretativní 

postoj, který by totiž mohl vést k objektivaci. Celý mechanismus je podobný 

defenzivní dementalizaci, kdy je v zájmu zachování psychické rovnováhy odmítnuta 

reflektivní funkce a interpretativní postoj. Projekce je typická „uzavřením se“ před 

okolním světem do jakéhosi „kokonu“, ve kterém člověk očekává vysokou 

kontingenci. Znovuotevření otázky a pátrání po její skutečné povaze by totiž vedlo 

k další frustraci, které se chce dotyčný vyhnout. Projekce je tedy zpátečnická, 

„nechce se dál vyvíjet“. Potíž je, že toto regresivní očekávání stoprocentní 

kontingence a jednoduchosti je neustále narušováno dalšími „nevyžádanými“ 

odpověďmi z okolního světa – protože projekce se s realitou bohužel neshoduje. Ty 

ale vnímá dotyčný jako podlost a zlomyslnost okolí. Tyto pocity neustále přítomné 

frustrace společně s pocity osamělosti (viz výše, pocit osamělosti plyne z uzavření se 

do hypostaze) ovšem mohou vést k uvědomění si nedokonalosti projekčního modelu, 

k poznání, že tolik idealizovaná modla nefunguje bezchybně. Pokud potom začne být 

modla brána symbolicky, může se znovu objevit interpetativní postoj. Modla 

Modla 

 

 

Tazatel 

Otázka 
(nepřesná, 

špatná) 

 

Odpověď 
(přesná) 

 

Obrázek 2 - schéma projekce 
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přestane vypadat jako „záruka štěstí“ a projekce ustupuje. To je očistný proces 

objektivace. Jestli k objektivaci dojde, nebo ne, záleží hlavně na síle lpění, které je 

hlavním zdrojem výživy projekčního modelu. Jinými slovy, záleží na schopnosti a 

ochotě hráče World of Warcraft k poctivé sebereflexi. V tomto ohledu si myslím, že 

hráči, u kterých objektivace proběhla a kteří hru opustili, budou ohledně své hráčské 

minulosti rozlišovat tři fáze: 1) fáze lpění, 2) fáze přechodu a 3) fáze opuštění hry. 

Fázi lpění chápu jako období, kdy není přítomen interpretativní postoj. Podle mé 

teorie by se v této fázi nacházeli všichni hráči, u kterých objektivace neproběhla. 

Nejdůležitější je ovšem fáze přechodu. Ta by mohla být charakteristická tím, že se 

v ní vynořuje interpretativní postoj. Hráči zde pociťují více či méně silné pocity 

nespokojenosti, hra se zde stává i předmětem kritiky, což je u projikujících hráčů 

nemyslitelné. Vynořují se první pochyby. Díky interpretativnímu postoji si hráč tedy 

uvědomí zápory, ale stále nebude chtít hru definitivně opustit. Předpokládám, že fáze 

přechodu bude charakteristická konfliktem subjektivně pociťovaných záporů s klady, 

kterých si hráč na hře stále cení. Tyto udržující motivy ale podle mě nebudou totožné 

s motivy, které hráče ke hře přitahovaly zpočátku. Interpretativní postoj totiž 

pravděpodobně změní i je (uvědoměním si pravé podstaty původní otázky by se 

logicky měl změnit pohled na veškeré motivy). Domnívám se, že hráč rozlišení 

„starých“ a „současných“ motivů učiní ve své výpovědi přirozeným způsobem tak, 

že jednoduše odliší „prostředek“ hry od „začátku“ (např. nejprve mě přitahovalo „A 

a B“, pak jsem zjistil, že „A a B“ ve hře není, ale nechtěl jsem odejít od „X a Y“). 

Podle čeho tedy hypotetickou fázi přechodu poznáme? 1) podle kritického 

stanoviska, 2) podle nových, specifických motivů, 3) podle konfliktu mezi těmito 

motivy a kritizovanými zápory. Nakonec ještě v krátkosti shrnu výše popsané rysy 

projekce, které můžeme ve výpovědích projikujících hráčů očekávat: 1) absence 

stropu, 2) očekávání vysoké kontingence, 3) idealizace odpovědi a odpovídajícího 

(modla), 4) narušení otázky, 5) absence interpretativního postoje.   
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3. Empirická část  

3.1 Výzkumná hypotéza 

Jak jsem již napsal v úvodu své práce, cílem výzkumu je zodpovězení tří 

otázek. Pro přehlednost je zopakuji: 1) co se v internetových hrách vlastně děje (jaké 

potřeby hráči uspokojují), 2) proč se to děje (a proč právě v těchto hrách) a 3) proč 

tento stav přetrvává (jaké mechanismy hráče u hry drží). Odpověď na první otázku 

hodlám hledat induktivním způsobem v rozhovorech s hráči (viz metodologie). 

Druhou otázku jsem se snažil zodpovědět v teoretické části. Zde ji ovšem bohužel 

nemohu výzkumně prověřit. Nezbývá nám tedy než se v tomto ohledu spolehnout na 

zmiňované autory (např. Putnama, Williamse, Kellera, a spol.). Třetí otázka se ptá po 

konkrétních mechanismech, které hráče u hry drží. V teoretické části jsem se pokusil 

tyto mechanismy odhalit a popsat na základě komparace odborné literatury. V tomto 

ohledu bych rád definoval svou nejobecnější výzkumnou hypotézu. Předmětem 

mého zkoumání je komplexní hráčova sebereflexe (jeho představa o potřebách, které 

uspokojuje, a procesu tohoto uspokojování a celkově o jeho interakci s herním 

světem). Tato komplexní představa bude podle mě u stálých hráčů (v mém výzkumu 

jde o první skupinu respondentů, viz níže) poškozena a budeme u ní moci pozorovat 

některé z výše jmenovaných rysů projekce. Naopak u respondentů, kteří hrát přestali, 

očekávám absenci těchto rysů a přítomnost interpretativního postoje (budou možná 

ochotnější svou hráčskou etapu interpretovat a tím pádem dojdou také 

k propracovanějším závěrům).  

3.2 Metodologie   

a) Sběr dat 

Data jsem se rozhodl sbírat pomocí rozhovorů s hráči. Rozhovory byly 

polostrukturované. Danou strukturu jsem se snažil dodržovat, ale více jsem dbal na 

sledování hlavní linie rozhovoru. Pokud hráč uvedl nějakou zajímavou myšlenku 

nebo motiv, nechával jsem se jím vést a snažil jsem se dané téma rozvíjet. Proto 

většina rozhovorů začala obvyklým způsobem, ale už uprostřed se podstata otázek 
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výrazně změnila. Úplnou výjimku tvoří rozhovor s respondentem č. 6, kde byla celá 

struktura rozhovoru změněna. Důvodem byl pokus o co možná největší přiblížení se 

danému respondentovi. Otázky se dále lišily podle toho, zda jsem prováděl rozhovor 

s respondentem, který hru stále hraje, nebo s tím, který přestal hrát (podle toho jsem 

také respondenty rozdělil do dvou skupin, viz níže). Pro ty, co stále hrají, bylo otázek 

celkem 6:  

1) Jak ses ke hře dostal? 

2) Jak dlouho už WoW hraješ? 

3) Co tě na hře na první pohled zaujalo?  

4) Proč jsi u ní vydržel?  

5) Co bys hře vytknul, nebo co bys na ní změnil?  

6) Na co se momentálně ve hře nejvíc těšíš? 

První dvě otázky měly za účel především odvedení pozornosti od hlavního 

záměru rozhovoru, kterým byl průzkum motivů a s nimi související sebereflexe. 

Otázky č. 3 a 4 jsem zvolil ve shodě s předpokládanými fázemi herního procesu. Asi 

nejdůležitější byla otázka č. 5. Jejím prostřednictvím jsem se snažil odhalit 

přítomnost interpretativního postoje a úroveň reflektivní funkce ve vztahu k hraní. 

Odpověď na tuto otázku by teoreticky mohla poukazovat hned na několik rysů 

projekce (absence interpretativního postoje, idealizace odpovídajícího a odpovědí, 

narušení otázky). Poslední otázka měla za úkol zjistit případné další motivy, které 

hráč dosud nejmenoval. U hráčů, kteří hru přestali hrát, bylo pět otázek zcela 

totožných. Původní šestou otázku ale nahradila tato: Proč jsi přestal hrát? Zařazením 

této otázky jsem doufal, že ze strany těchto respondentů zachytím reflexi potřeb 

odcizených, které se dříve tvářily jako autentické. Předpokládal jsem, že se dozvím 

výtky, které konkrétní potřeby ve hře World of Warcraft usvědčí z toho, že jsou ve 

skutečnosti potřebami ocizenými. Proto byla tato otázka pro celý výzkum vskutku 

zásadní.  
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 b) Analýza dat      

Analýzu dat budu provádět dvojím způsobem, neboť mi jde současně o dva 

výzkumné cíle – 1) prozkoumat motivy hráčů k hraní a 2) a posoudit tuto představu 

z hlediska výše uvedených teoretických předpokladů. Z deklarace těchto dvou cílů 

vyplývají dva postupy. V prvním z nich se pokusím po způsobu výzkumu 

s emergencí identifikovat a pojmenovat jevy, o kterých budou hráči z obou skupin 

hovořit. Metodologicky zde vycházím z tzv. zakotvená teorie (grounded theory), což 

je metoda kvalitativního výzkumu.  

  Druhý postup spočívá v posuzování hráčů ohledně jejich sebereflexe. 

V teoretické části jsem vysvětlil, proč podle mých úvah bude u hráčů z první skupiny 

představa komplexního herního procesu zmíněnými rysy projekce narušena. Nyní 

zbývá určit nástroje, kterými se pokusím toto narušení zachytit. Jako metodu pro 

posouzení koherence a objektivity této komplexní představy jsem zvolil tzv. 

Grieceho maximy. „Podoba sdělení by měla dodržovat čtyři Grieceho maximy formulující 

principy konverzace jako spolupracující. (…) V takové konverzaci musí sdělující, má-li být jeho 

sdělení co nejúspěšnější, mít neustále na mysli pohled naslouchajícího (např. co může vědět a co ne). 

S touto schopností pak mohou interferovat mentální modely, které lze z těchto interferencí vyvodit.“ 

(Vavrda, 2005, s. 63) Tyto maximy jsou čtyři: 1) kvality (respondent by měl být 

schopen doložit svá tvrzení na příkladech), 2) kvantity (narušení se může projevit 

např. přílišnou stručností), 3) vztahu (dotazovaný by měl odpovídat na položené 

otázky) a 4) způsobu (respondent by neměl přeskakovat z jedné věci na druhou a 

odbíhat od tématu).  

Předpokládám, že narušení komplexní představy celého herního procesu se 

bude projevovat v defektu některé z maxim. Jelikož vycházíme z domněnky, že 

sebereflexe hráčů ohledně jejich motivů bude narušena, lze očekávat, že budou mít o 

to větší potíže při tlumočení těchto motivů druhým lidem. Proto si myslím, že 

z nedodržení těchto maxim můžeme posléze usuzovat na přítomnost některých rysů 

projekce. Použitím této metody bude alespoň částečně omezena subjektivita při 

posuzování úrovně sebereflexe jednotlivých hráčů. Z výsledků analýz rozhovorů se 

potom samozřejmě pokusím vyvodit závěry, i co se týče individuálních rozdílů 
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v případném narušení některé z maxim. Prozatím se však neodvažuji odhadovat nic 

víc než to, že tato kritéria budou u hráčů z první skupiny nějakým způsobem 

v nerovnováze.  

 

c) Respondenti   

 V teoretické části jsem učinil hypotetické závěry o hráčích, kteří přestali hru 

World of Warcraft hrát. Nastínil jsem, že by jejich opuštění hry mohlo souviset 

s objektivací. Z tohoto teoretického předpokladu vycházím při rozdělení 

zkoumaných respondentů do dvou skupin. V obou skupinách jsou tři respondenti (v 

každé jedna dívka).  

První skupinu tvoří respondenti, kteří hru stále aktivně hrají (více než dvě 

hodiny denně). Individuální rozdíly spočívají v délce hraní. První respondent hraje 

hru již 2 roky, druhý 3 ro ky a třetí respondentka pouze dva měsíce. Hráče z této 

skupiny záměrně neoznačuji jako závislé, protože závislost na internetových hrách a 

internetu obecně je v psychologii a psychiatrii stále otevřené téma. Tématu závislosti 

na internetových hrách se budu více věnovat v diskusi. Výchozí hypotézou je, že 

alespoň jedna výpověď některého z těchto respondentů bude obsahovat zmíněné rysy 

projekce, na které snad poukáže i deficit v některé z Grieceho maxim. Předpokládám, 

že úroveň jejich sebereflexe bude nižší, než u skupiny druhé.  

 Druhou skupinu tvoří respondenti, kteří hru opustili. Hráči v této skupině se 

vzájemně liší v délce časového úseku, po který bývali aktivní. Na základě 

předchozích úvah očekávám u těchto hráčů objektivnější, logičtější a celkově 

propracovanější sebereflexi než u hráčů ze skupiny první. V jejich výpovědích také 

očekávám kritiku některých rysů projekce. To by mohlo potvrzovat výchozí 

domněnku, že za jejich opuštěním hry stojí objektivace.  

Mým předpokladem je, že tato nebude nijak významně narušena, jako 

v případě skupiny první. Výpověď těchto respondentů bude podle mě koherentnější, 

logičtější, lépe strukturovaná a celkově propracovanější. Možné však je, že i zde 
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nalezneme narušení jednotlivých Grieceho maxim. Příčin takových výsledků by 

mohlo být více a budu se jimi samozřejmě zabývat. Jednou z možností by byla 

přetrvávající identifikace s někdejší hráčskou skupinou. V takovém případě by mohlo 

narušení těchto kritérií odpovídat defektům u respondentů ze skupiny první. Možnou 

alternativou by také mohl být nedostatečný rozvoj intelektu či některých 

komunikačních kompetencí u jednotlivých zkoumaných osob, což je samozřejmě 

proměnná, která může ovlivňovat výsledky analýzy i u skupiny první. S touto 

možností je nutno počítat, a pokud se vyskytne, správně ji identifikovat. Bylo by 

totiž snadné zaměnit takové narušení výpovědi z důvodů nedostatečně rozvinutých 

kompetencí s narušením kvůli perzistentním obranným mechanismům.    

3.3 Analýza rozhovorů   

Respondent č. 1 (viz příloha, str. 59)  

Respondent uvedl jako hlavní motivy 4 následující položky: 1) spolupráci a 

komunikaci mezi hráči, 2) dobývání nových dungeonů2

Rysů projekce, které indikují přítomnosti odcizených potřeb, zde můžeme 

nalézt hned několik. Je ovšem třeba podotknout, že respondent podal celkem 

logickou a koherentní představu herního procesu a svých očekávání a tyto rysy je 

potřeba brát s rezervou. Jejich přítomnost se však nedá zapřít. První rys nepochybně 

vystupuje nad ostatní. Je jím Idealizace odpovídajícího a odpovědi. Hráč v rozhovoru 

, 3) příběh hry World of 

Warcraft a 4) zabíjení hráčů opačné frakce. Zvláštní důraz kladl především na 

sociální aspekty hry a průzkum nových dungeonů spojený právě se skupinovou 

kooperací. Tyto dva motivy rovněž považoval za stěžejní i u ostatních hráčů WoW.  

                                                           
2 Dungeon znamená specifické místo (obvykle jeskyni v podzemí, nebo pevnost nepřítele, 
atd.), kde se vyskytuje mnoho nepřátelských příšer. Tyto příšery jsou mnohem silnější, než 
příšery běžné. V dungeonech se vyskytují i tzv. „bossové“, což jsou elitní příšery, které je 
velmi těžké porazit. Hráči chodí do dungeonů ve větších organizovaných skupinách a 
dobývají je. Z bossů obvykle „dropují“ (padají) velmi zajímavé předměty, části zbroje, 
zbraně, apod. Návštěvy velmi těžkých dugeonů o velikém počtu lidí se nazývají „raidování“. 
Každý dungeon má svůj specifický příběh a je zasazen co komplexního děje a mytologie 
World of Warcraft.  
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říká, že hra zcela splňuje jeho nároky a očekávání (idealizace odpovědi). Dále 

upozorňuje, že by na hře nic moc neměnil, kromě ubrání jednoho classu3

Druhým rysem projekce, který bychom mohli v rozhovoru nalézt, je 

zpochybnění interpretativního postoje. Podle mé vlastní zkušenosti z dotazování 

hráčů existují dva typy zpochybnění tohoto přístupu. Prvním, jemnějším je právě 

zesměšnění možnosti vůbec interpretovat a to obvykle poskytnutím nějakého vtipu 

namísto odpovědi. Převedení ve vtip je sice velmi jemná a výzkumné pozornosti 

lehce unikající reakce, nicméně poukazuje na fakt, že hráč se nad možností 

interpretovat herní proces vůbec nezamyslel. Druhým způsobem zpochybnění je 

přímý útok na badatele. 

 a dvou 

nových dungeonů. To svědčí jednak o idealizaci odpovídajícího, jednak o drobném 

náznaku kritického postoje. Ten však spočívá pouze v jednoduchém technickém 

„oříznutí“ výdobytků posledního herního datadisku, ve kterém se do hry dostal 

v celku nepopulární prvek. Death knight (mrtvý rytíř, nové povolání) je často hráči 

WoW kritizován (mluvím ze své zkušenosti s jinými hráči), a to z mnoha důvodů. 

Strefování se do tohoto classu je mezi hráči jakousi módou. Z těchto důvodů bychom 

měli brát tento náznak kritiky s velkou rezervou. Celkově si hráč hru jako celek 

velmi pochvaluje, i když nedokáže přesně říci, čím ho obšťastňuje.  

4

                                                           
3 Class je povolání hráče (nikoli profese, to je něco jiného). Je více typů povolání, např. 
válečník, černokněžník, zloděj, kněz, atd.  

4 Zažil jsem např. následující reakci jednoho hráče. Na dotaz, co ho ke hře přitahuje, se mě 
obratem zeptal, proč to chci vědět. Když jsem odpověděl, že o tom píšu bakalářskou práci, 
zeptal se mě, proč chci být bakalářem. Hráč se mě následně na všechno ptal stylem: „a 
proč“? Chvíli jsem bral celou konverzaci jako vtip, ale po čase mi přišlo evidentní, že nešlo 
o nějakou bezobsažnou kratochvíli, ale o parodii celého mého postupu, o absolutní odmítnutí 
interpretativního postoje k hernímu procesu. Nakonec hráč řekl, že „píše bakalářskou práci o 
bakalářích“. 

 Vraťme se ale k našemu respondentovi. Tento rys projekce 

je zde opět přítomen spíše v náznaku, neboť interpretativní postoj sice u hráče chyběl 

a je mírně podkopán vtipem, tento vtip je však nenucený a nenásilný, nevyjadřuje 

žádné antagonistické postoje a implementaci interpretativního postoje se významným 
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způsobem nebrání. Hráč naopak aktivně (alespoň vědomě) participoval na rozuzlení 

záhady motivů, které na něj ve hře působí.  

Třetím rozpoznaným rysem projekce je narušení otázky. Toto narušení plyne 

jednak z neschopnosti přesně určit, z čeho plyne ona „zábava“, z omezeného počtu 

vyjmenovaných motivů a především z jejich povahy. Na první pohled se zdají 

celkem logické a důvěryhodné. Dejme na chvilku stranou spolupráci a komunikaci 

mezi hráči. Tento motiv je jmenován prakticky pokaždé a napadne i člověka, který 

tuto hru nehraje. Navíc je tento motiv přítomen u většiny internetových her. Nyní 

nám zbývají jen tři motivy: zabíjení hráčů opačné frakce, dobývání stále nových a 

nových dungeonů a příběh WoW. O příběhu se hráč zmínil pouze na začátku a tuto 

myšlenku už nedopracoval. Tímto příběhem zřejmě myslel i mnoho jiných motivů 

kromě herního mýtu, např. grafickou propracovanost hry, nápaditost a kreativitu, 

velikost herního světa, zadání úkolů, apod., ale jejich shrnutí pod pojem „příběh“ 

svědčí o mezeře v jejich reflexi. Navíc se k tomuto motivu již nevrátil, kdežto 

k ostatním ano. Zřejmě tedy pro něj nebyl tolik důležitý. Zabíjení hráčů opačné 

frakce je opět motiv, který uvádí většina hráčů. Nemůže to však být jeden 

z nejhlavnějších faktorů, který lidi motivuje k hraní World of Warcraft. Soupeření 

s jinými hráči po internetu je základem mnoha her, např. „stříleček“ typu Half Life, 

Counter Strike, apod., ale tyto hry nejsou zdaleka tak úspěšné, jako World of 

Warcraft. Respondent si je tedy zcela vědom jen některých svých motivů a to těch, 

které jsou nejvíc na povrchu. Pro jiné má zase velmi subjektivní názvy, které 

opomíjejí mnohé své části a jejich názvy celkem nepřesně popisují jejich význam. 

Mohli bychom konstatovat mírné narušení Grieceho maximy kvality. Největší deficit 

v maximu kvality je však vidět u posledního motivu – dobývání nových dungeonů. 

K tomuto motivu se hráč vrátil v rozhovoru hned několikrát. Uvažujme tedy, že 

zaujímá celkem vysoké postavení v některé z jeho potřeb. Nejprve jsem se 

respondenta zeptal, co bude dělat, až všechny dungeony prozkoumá. Místo odpovědi 

jsem však obdržel vtip, ve kterém hráč řekl, že pak bude procházet ty samé dungeony 
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v jiném modu5

                                                           
5 Jiný mód u stejného dungeonu je v podstatě jeho obdobná, ale těžší verze. Úměrně 
k zvýšené obtížnosti ale z příšer dropují (padají) lepší artefakty.  

. Když jsem ho poprosil, aby byl vážný, řekl, že když je na společném 

mluvicím programu s ostatními hráči, je to stále zábava. Dozvídáme se tedy, že 

namísto objevování nových instancí je zde předložen již jmenovaný, obecný motiv 

sociálních interakcí s jinými hráči. S takovou náhradou jsem se však nemohl 

spokojit. Proto jsem se hráče zeptal, proč si založil novou postavu. Odpověděl, že 

když už s hlavní postavou projde všechny instance, nemá co dělat a proto si založil 

novou postavu. Tím si ale trochu protiřečí. Chce totiž s jinou postavou projít ty samé 

„staré a prochozené“ dungeony. Když v nich ale bude trávit čas, už nepůjde o 

dobývání nových, dosud nepoznaných dungeonů. Předpokládá ale stejnou zábavu. 

Navíc řekl, že se nejvíc těší, až mu v některém periodicky navštěvovaném dungeonu 

(tedy ne novém) padne vysněná zbraň. Mohli bychom se tedy logicky zeptat: co je 

zde vlastně uspokojováno? Jak dobývání nových instancí, tak interakce mezi hráči 

zde hrají svou úlohu, schovávají však skutečný předmět skryté potřeby, která zůstává 

nepoznán. Oba zástupné motivy zřejmě fungují jako racionalizace a kouřová clona 

pro nepojmenovanou otázku, impuls. Narušení otázky je zde tedy patrné, představa o 

skutečné potřebě stojící v pozadí je pouze hrubá a zmatená. Deficit v maximě kvality 

se projevuje nedostatečnou logikou a hloubkou argumentů ohledně těchto dvou 

motivů.  

Čtvrtý přítomný rys projekce je absence stropu. Respondent uvádí, že je se 

hrou spokojený, „protože je stále na něčem novém pracovat“. A to napsal po dvou 

letech velmi aktivního hraní (podle vlastních slov hraje někdy i 10 hodin v kuse). Se 

čtvrtým rysem také koresponduje jeho touha po dobývání stále nových dungeonů. Po 

dotažení své hlavní postavy na maximální level navíc hodlá založit postavu novou, se 

kterou chce hltat ty samé prožitky znovu. Hráč chce tedy uspokojovat něco, o čem 

má jen hrubou představu, v gigantické míře. Příměr stoika Senecy s tužbami, které 

nemají, kde by se zastavily, je zde celkem oprávněný.  
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Respondent č. 2 (viz příloha, str. 60) 

U tohoto respondenta vykazovala na první pohled deficit maxima kvantity. 

Jako motivy ohledně hraní uvedl totiž pouze 1) 3D efekty a 2) spolupráci a 

komunikaci mezi hráči. Stručnost této výpovědi je zarážející. Dále stojí za 

povšimnutí fakt, že spolupráce a komunikace mezi hráči je velice populárním 

motivem, který opakují téměř všichni respondenti. Sebereflexe respondenta se tedy 

zužuje pouze na 3D efekty. A 3D efekty jsou ohromující téměř u všech novodobých 

her. Zajímavé je, že hráč neuvádí žádný motiv, který by přímo souvisel s touto hrou, 

odlišoval by ji od jiných a na kterém by byla znát poctivá sebereflexe. Takové 

motivy je třeba vypátrat, a ne jen ty zřejmé, povrchní, které najdeme u většiny jiných 

her. Kvůli těmto motivům určitě nehraje hru v kuse 3 roky a někdy 10 hodin v kuse 

(jak uvedl). Je záhodno se tedy domnívat, že respondentovi skutečně chybí schopnost 

sebereflexe ohledně herního procesu, že si skutečné potřeby ani neuvědomuje, což 

značí narušení otázky. Projevuje se tak, že hráč neví přesně, co od hry očekává a co 

dostává (což se projevuje deficitem maxima kvantity). Narušení otázky je možné 

pozorovat i v potřebě raidování se spoluhráči, kde je za předmět potřeby označen 

opět nepravděpodobný motiv – některé názory v chatu. To odpovídá respondentovi č. 

1. Na tomto místě se vynořuje předpoklad, že respondenti uspokojují během výprav 

do dungeonů (raidování) určité potřeby, které si ovšem neuvědomují. Jako předmět 

těchto potřeb však uvádějí výstřední názory spoluhráčů během těchto výprav, 

nadávky, legrační reakce, apod. Zdá se celkem nepravděpodobné, že hráči tráví 

s ostatními lidmi třeba osm a více hodin v dungeonech především za účelem 

pozorování výstředních reakcí svých kolegů. Opět se zde tedy objevuje podezření na 

existenci odcizené potřeby. Autentická otázka, která je touto odcizenou potřebou 

překryta, zůstává zatím bohužel neznámá. Nezbývá než doufat, že nám ji později 

pomohou identifikovat hráči z druhé skupiny ve svých (snad) propracovanějších a 

sebekritičtějších výpovědích.  

Druhým rozpoznaným rysem projekce je chybění interpretativního postoje. 

Sebereflexe je zde omezena na výčet nepovrchnějších možných motivů, nebo 

motivů, které jsou na první pohled úplně jasné a uvádějí je všichni. Respondentův 
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deficit v přístupu k možné sebereflexi (interpretativní postoj) je vidět i v jeho 

odpovědi na otázku, co myslí těmi 3D efekty. Po mnou uvedeném výčtu některých 

možných motivů respondent říká: „všechny možnosti co jsi uvedl, se nevylučují, 

takže se dají použit všechny k uvedení důvodu proč je hra zajímavá a chytlavá.“ 

Otázka ovšem nezněla, co si myslí, že motivuje ostatní k hraní, nebo co „by se dalo 

použít k uvedení důvodu“, ale co sám rozumí svým uvedeným motivem 3D efekty. 

Chybění interpretativního postoje bychom zde tedy hypoteticky mohli spojit s 

deficitem v maximě vztahu. Dalším důkazem chybění tohoto postoje je klasická 

reakce vtipem na otázku. Když jsem se respondenta po jeho velmi stručném 

vyjmenování (dvou víceméně nelogických) motivů zeptal, zda by ještě něco 

nedoplnil, odpověděl, že on „neví, že on (na rozdíl ode mě) to do školy nepotřebuje“. 

V této odpovědi je svým způsobem obsaženo sdělení, že se nechce nad dalšími 

možnými motivy zamýšlet a toto sdělení bylo vyjádřeno vtipem. Na druhou stranu 

jsem ale na respondenta trochu svými otázkami „tlačil“, aby uváděl další a další 

motivy. Reakce vtipem tedy mohla znamenat „já už nevím“. Ale i toto sdělení by 

poukazovalo na omezenost reflexe pravých motivů.  

Třetím rysem je idealizace odpovídajícího. Dokládá ji nekritický přístup 

respondenta k celé hře. Stejně jako předchozí hráč kritizoval jen technické aspekty – 

chtěl by, aby společnost Blizzard dodala lepší hardware, aby se dalo lépe hrát (bez 

lagů, tzn. zpomalených „záseků“ ve hře). Systém hry jako takové nebyl opět v ničem 

kritizován. Čtvrtý rys, absence stropu, se ukazuje právě v délce a frekvenci hraní. 

Zároveň hráč říká, že přestal na pár momentů hrát pouze z technických důvodů, např. 

omezení připojení k internetu. Také říká, že dává (nerad) přednost hraní WoW před 

volnočasovými aktivitami v reálném světě (jako příklad uvedl divadlo). To 

poukazuje na fakt, že se hry nemůže nabažit, ale zároveň by se rád od tohoto 

nekonečného koloběhu emancipoval. 

Celkově je představa hráče o celém herním procesu poněkud povrchní. Pokud 

předpokládáme, že hra World of Warcraft je pro hráče přitažlivá svými možnostmi 

(nebo spíše napodobeninami možností) uspokojování specificky lidských potřeb, 

respondent tyto otázky nezná a odpovědi na ně mu poskytují modly typu „3D efekty“ 
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nebo „názory v chatu“. Současně se po nich nepídí, což se projevuje absencí 

interpretativního postoje vůči hře. Zároveň se ale označuje za „závislého“, což 

nasvědčuje jistému pocitu nespokojenosti. Mohli bychom předpokládat, že tento hráč 

se nachází mezi fází lpění a fází přechodu. Tento pocit nespokojenosti může být 

začátkem hlubší sebereflexe, která může vyústit do objektivace a uvědomění si 

nenaplnění skutečných potřeb, otázek. K fázi přechodu ale zatím evidentně nedošlo, 

protože chybí interpretativní postoj.  

Respondentka č. 3 (viz příloha, str. 61) 

U této respondentky prakticky úplně chyběla reflexe motivů vedoucích 

k hraní. Na otázky po těchto motivech odpovídala, že vůbec neví a počínala si 

opravdu bezradně. Na základě mých dotazů se nakonec dobrala alespoň k činnosti, 

která ji nejvíce baví. Tou bylo pvp6

Co se týče rysů projekce, mohli bychom v její výpovědi vidět prakticky 

všechny. Prvním typickým rysem je narušení otázky. To se projevuje především 

totálním narušením maxima kvantity. Výpověď respondentky je extrémně stručná a 

ke konkrétním závěrům je schopna dojít pouze za výrazné vnější podpory. Na moje 

návrhy možných motivů reaguje odpovědí „asi od všeho trochu“, není však schopna 

určit konkrétní z nich, přisoudit jim hodnotu a už vůbec ne přijít na ně sama. Druhým 

přítomným rysem je opět narušení interpretativního postoje. Na otázku, co jí na hře 

na první pohled zaujalo, odpověděla „nevím, prostě hra“. To nám nápadně připomíná 

zábavnou tautologii jedné Winnicottovy pacientky: „pes je pes je pes“. Když je něco 

. Pak se také dobrala k motivu, nazvaném 

příznačně „kamarádi“. Pravděpodobně měla na mysli stejný motiv, jako předchozí 

respondenti, tedy spolupráci a komunikaci s ostatními spoluhráči. U tohoto motivu 

by se nám v tomto případě opět potvrzovala vynořující se teorie o tom, že hráči 

používají tento motiv k zastření motivů neuvědomovaných. Respondentka totiž 

hodně mluví o kamarádech jako o hlavním herním motivu, ale později říká, že ráno 

hraje obvykle sama a to proto, že je „ranní ptáče“. Mohli bychom tedy konstatovat 

mírné narušení maximy kvality.  

                                                           
6 PVP – souboje mezi hráči. Je to zkratka anglického „player versus player“.  
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„prostě takové“, znamená to, že člověk nepokládá za možné (nebo vhodné) to 

interpretovat. To opět poukazuje na přítomnost motivů, které na tuto hráčku silně 

působí, nacházejí se však mimo možnosti její vědomé reflexe. Na idealizaci 

odpovídajícího bychom mohli usuzovat z odpovědí typu „že jí ve hře baví od všeho 

trochu“, z rozhovoru ale bohužel tento rys explicitně nevyplývá.  

Zajímavá je také výpověď, že „ji baví questy (herní úkoly), zvláště když je za 

ně nějaká pěkná odměna“. Je zde vlastně sdělováno, že zábava se odvíjí od něčeho 

vnějšího, co je možno získat. Záruka zábavy je tedy podmíněna vlastnictvím nějaké 

vnější odměny. To je rovněž charakteristické pro projekci (lpění). Navíc je celkem 

nelogické, že zábava plynoucí z vlastnictví a užívání vytoužené odměny je zde 

připsána samotné činnosti, která má však pouhý instrumentální charakter. Cílem 

činnosti je zde získání odměny, nikoli činnost sama o sobě. Přesto tuto aktivitu 

označuje za zábavnou. Tato distorze smyslu může být vnímána jako prohřešek proti 

maximu kvality a může být způsobena projekcí. Dále bychom mohli konstatovat, že 

touha po vnějším objektu (odměně), který navíc přetváří smysl celé potřeby, je 

prostředek, jakým si hra hráče „kupuje“. Jakoby hra prostřednictvím odměn 

posilovala hráčův hédonismus a tím ho držela v „incestním poutu“ (viz teoretická 

část). Mohli bychom tedy uvažovat o přítomnosti třetího rysu projekce – očekávání 

vysoké kontingence. Přítomnost tohoto rysu však nemůžeme potvrdit absolutně, 

neboť z jedné věty nemůžeme činit takto dalekosáhlé závěry.   

Celková představa o herním komplexu je tedy mnohem povrchnější, než u 

předchozích respondentů z první skupiny. Lpění na hře respondentka rovněž striktně 

odmítá a brání se, že hraje celkem málo. Říká, že hraje především o víkendech. 

Zároveň ale píše, že hraje i ráno. Jelikož sama říká, že je pracující člověk, 

pravděpodobně si tedy přivstává, aby si mohla zahrát. To je celkem protichůdné 

představě člověka, co si jen občas pro radost o víkendu zahraje. Pro jistotu jsem se 

ještě respondentky mimo rozhovor doptal na čistý odehraný čas. Ten je ve hře možné 

zjistit zadáním příkazu „.played“. Dozvěděl jsem se, že odehrála 7 dní a 19 hodin. 

Když říkala, že hraje dva měsíce, můžeme si snadno spočítat, kolik hodin denně 

v průměru hraje. Je to 3,2 hodiny každý den. To je rovněž v rozporu s tím, co 
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uváděla. Nutkání ke hře se rovněž projevilo tím, že respondentka doslova utekla 

z rozhovoru do hry. Všechna její drobná protiřečení bychom mohli brát jako 

komplexní drobné trhlinky v maximu kvality. Kombinace narušení maxima kvality a 

kvantity podle mě svědčí o silných racionalizacích a přítomnosti obranných 

mechanismů. Mohla by zde vyvstat námitka, že je ve hře nováčkem – hraje přeci jen 

dva měsíce. Tomuto tvrzení však odporuje fakt, že hráčka již ve hře dosáhla 

šedesátého levelu. Dosažení tohoto levelu vyžaduje spoustu času a úsilí a znamená 

velkou zkušenost s celou herní strukturou.   

Respondent č. 4 (viz příloha, str. 62) 

Respondent č. 4 hrál hru World of Warcraft zhruba čtyři a půl roku, potom 

přestal. Nyní se k ní odmítá vrátit, i když ho k tomu přátelé přemlouvají. Lze u něj 

tedy předpokládat, že si prošel všemi herními fázemi a že by mohl podat zajímavou a 

komplexní výpověď o motivech a mechanismech, které prostřednictvím hry na hráče 

působí. Zajímavé je, že se při rozhovoru sám ujímá iniciativy (což je mezi 

respondenty absolutní novum), což kromě jeho „sdílné“ povahy to může svědčit i o 

velké zkušenosti s hrou a sebereflexi. Jeho výpověď zcela splňuje maxima kvantity, 

kvality, vztahu a způsobu. Výčet motivů je u něj opravdu obsáhlý, celkem určil sedm 

z nich. Jelikož se respondent (ve shodě s definicí maxima vztahu) držel otázek a 

umisťoval jednotlivé motivy do určitých období, myslím, že by bylo dobré tato 

období zachovat při výčtu uvedených motivů. Mé otázky na jednotlivá období 

korespondují s teorií o fázích začátku, přechodu a opuštění hry (co tě na hře zpočátku 

upoutalo, co tě u hry drželo a proč jsi hru opustil). Jelikož se proti nim respondent 

nikterak nevymezil a naopak do nich přirozeně doplňoval své odpovědi, 

předpokládám, že i on považoval takové členění za logické a odpovídající jeho 

vlastní vnitřní reprezentaci.  

Ve fázi začátku tedy respondent uvedl: 1) volnost, svobodu. Tento pojem 

chápal jako možnosti rozhodování a sebeurčení. Respondent chápal volnost jako 

časovou, místní a věcnou nezávislost; jako prostor pro ryze vlastní rozhodování. 

V porovnání s uvedenými důvody k opuštění hry je zřejmé, že o pocit této svobody 
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přišel, když hru lépe poznal (viz níže). 2) poznávání hry (cestování). Přísně 

metodologicky vzato je poznávání hry obecnou kategorií, která v sobě zahrnuje 

cestování po světě WoW jako svou podmnožinu. Obecně lze ale konstatovat, že 

hráče bavil průzkum hry jakožto celku. Tento motiv tedy logicky navazuje na motiv 

svobody, volnosti – oba motivy se vzájemně podporují a amplifikují. 3) Spolupráce 

s přáteli. Tuto proměnnou bychom skoro mohli nazvat i „zážitek bitvy společně 

s přáteli“, jelikož tento respondent (stejně jako všichni ostatní) uvádějí jako velmi 

motivující svoje společenské zážitky z raidování, což je vlastně simulace bitvy. Tato 

potřeba participovat na společné skupinové, bojové akci se v datech neustále 

opakuje. Nepřímo hráč uvedl i motiv, který bychom mohli nazvat 4) „prokázání 

umu“. Jde o možnost otestovat ve hře své schopnosti. Tento motiv předpokládá 

určitou obtížnost, která je ale vítána.  

Jako motivy, které udržují hráče u hry (tedy fáze přechodu) jmenoval 

respondent: 1) motivace zachovat získaná přátelství. Opustit hru by znamenalo 

opustit již utvořené kontakty a vztahy, které pro člověka mnohdy na rozdíl od hry 

jako takové stále mají svůj význam. Existence těchto vztahů tedy podle respondenta 

může udržovat hráče u hry, i když už s ní není plně spokojen.  2) časová investice do 

postavy. Prostřednictvím tohoto motivu vlastně hra drží hráče trochu v šachu. 

Postava de facto symbolizuje hráčovu náhradní identitu, na které systematicky a 

dlouho pracoval a proto ji nemůže jen tak zahodit, protože by tak zpochybnil celý 

smysl svého minulého snažení. O tomto konfliktu, který je podle mě typický pro fázi 

přechodu, jsem se již zmiňoval v teoretické části. 3) odměny za questy. U tohoto 

motivu můžeme pozorovat rys fáze přechodu. Repondent odmítá hru jako takovou 

(tedy i všechna její „lákadla“), ale zde dělá výjimku. Navíc kritizuje zjednodušování 

hry, ale pěkná odměna za quest (a questy jsou poměrně lehké algoritmy) chápe jako 

motiv, který ho u hry drží. Zde by se dalo konstatovat mírné narušení maximy 

kvality. Opět zde tedy vidíme konflikt, který je typický pro fázi přechodu. Hráč něco 

na hře kritizuje, ale podobnou věc charakterizuje jako motivující. Zračí se v tom 

dilema: „je to špatné, nebo není?“ Mohli bychom o tomto motivu uvažovat jako o 

jednom z posledních fragmentů identity někdejšího hráče, který v respondentovi 



39 

 

přetrvává. Jakoby fáze přechodu nikdy neskončila, jen postupem času „ubývala“ ve 

prospěch konečné fáze, opuštění hry.  

Jako důvody k opuštění hry respondent vyjmenoval: 1) technické nedostatky 

(lagy, apod.). 2) neustálé zjednodušování – je zajímavé, že respondent tento aspekt 

kritizuje. U hráčů z první skupiny se neobjevuje. Můžeme se domnívat, že aktivní 

hráči, jejichž frekvence hraní je vysoká, o tomto zjednodušování neví – nebo si ho 

spíše nepřipouštějí. Připadá jim normální, že všechno dostávají darem (viz Jung a 

jeho přirovnání k matce) a neuvažují o tom, že by to mohlo být jinak. Z výpovědi 

tohoto respondenta ovšem vidíme, že si vysokou kontingenci a jednoduchost ve hře 

uvědomuje a kritizuje ji. Naopak vyzdvihuje um (upřednostňuje akce s nižší 

kontingencí). Aby mohl ve hře uspokojovat své pravé potřeby, vyžaduje určitou 

obtížnost. Jeho postoj k hráčům, kteří tuto jednoduchost nevnímají a zároveň ji 

potřebují, je vidět v jeho následujícím konstatování: „Tím jak se hra v mnoha ohledech 

zjednodušila, tak přitáhla spoustu mladších lidí (třeba i osmileté děti), které ze hry nemají rozum, 

pobíhají po světě a otravují vás jestli by jste jim nedali nějaké peníze.“ Zde bychom tedy mohli 

konstatovat vynořující se teorii, že očekávání vysoké kontingence (jako jeden z rysů 

projekce) se ve výpovědích aktivních projikujících hráčů neobjeví, ale hráči, u 

kterých proběhla objektivace, si tento rys uvědomují. Tento předpoklad byl rovněž 

jednou z mých výchozích hypotéz.  

Z tohoto rozhovoru můžeme vyvodit důležité závěry: Dle výpovědi tohoto 

respondenta se dá říci, že fáze přechodu je typická četnými konflikty a dilematy. 

Obvyklý konflikt zní: zpochybnit svou hráčskou minulost ohledně smyslu a přínosu, 

nebo nezpochybnit? Jak tento konflikt dopadne, rozhodne zřejmě míra uvědomění si 

skutečné podstaty autentických potřeb a jejich odcizených variant, které jsou namísto 

těch autentických ve hře přítomné. Jako příklad bychom mohli uvést právě potřebu 

svobody rozhodování. Tento respondent si nakonec uvědomil, že ve hře toho mnoho 

nerozhodne, že možnosti jsou rigidní a neustále se opakující. Další autentickou 

potřebou byla touha po prokázání umu, testu svých schopností. Oproti tomu ale 

podle respondenta stojí nekonečné zjednodušování ze strany tvůrců, které ze hry 

eliminuje možnost prokázat své schopnosti. Aby hráč takto systematicky kritizoval 
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hru, musel zbořit své někdejší hráčské racionalizace. Obviňování se sice obrací 

navenek, proti společnosti Blizzard, ale přeci je předmětem kritiky něco, čeho byl 

hráč dlouhou dobu součástí, čeho využíval a co bylo po dlouhou dobu důležitou 

součástí jeho života. K tomu je nutná dávka sebereflexe a rovněž interpretativní 

postoj. Přítomnost interpretativního postoje ve výpovědi respondenta je rovněž 

evidentní a to proto, že se sám ujímá vedení v rozhovoru. Vypráví o svých 

očekáváních, potřebách a motivech, což je známkou reflektivní funkce. To je opak 

tvrzení typu „prostě hra“, jako u hráčů z první skupiny. Pozoruhodné jsou u tohoto 

respondenta rovněž jakési střípky jeho minulosti, ve kterých je hra stále přijímána. 

Tyto zbytky hráčské identity jsou následující motivy: odměny za questy a hráčova 

postava. Rovněž kritika hry za neustálé lagy či jiné technické nedostatky mezi řádky 

sděluje, že hra samotná není zase tak špatná. Hráč by se možná rozhodl od hry 

neodejít, kdyby hra svými lákadly trochu víc „smlouvala“ (např. kdyby přihodila 

nějaké ty odměny navíc). Tyto střípky však pravděpodobně nemohou překrýt 

rozčarování způsobené objektivací (kterou dosvědčuje interpretativní postoj a 

kontemplace nad pravými potřebami, viz potřeba volnosti) a mají spíše sentimentální 

charakter.    

Respondentka č. 5 (viz příloha, str. 64) 

Rozhovor s respondentkou byl celkem krátký. Přísně vzato bychom mohli 

spatřovat mírný deficit v maximě kvantity. Přehled motivů byl totiž velice stručný: 1) 

grafická podoba hry, 2) volnost, svoboda. Nutno ale dodat, že respondentka v době 

rozhovoru neměla moc času a potřebovala ho ukončit. Dále nelze její odpovědi členit 

do tří fází, jako u předchozího respondenta. Neuvedla totiž motivy, které jí u hry 

držely. Zde můžeme v podstatě spatřovat narušení maximy vztahu, jelikož 

neodpověděla přesně na otázku. Možná ale nepovažovala za nutné rozebírat dílčí 

„malé“ motivy a namísto toho (i kvůli tomu, že měla naspěch) mířila rovnou k tomu, 

co jí přišlo nejvíc důležité. V podstatě řekla, že nejdůležitější byl pro ni zážitek 

volnosti. Volnost chápala stejně jako předchozí respondent – možnosti pro vlastní 

rozhodování, časovou nezávislost, apod. Uvedla, že se s tak „volnou“ hrou nikdy 

předtím nesetkala. Uvedení tohoto motivu u obou respondentů z druhé skupiny je 
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velmi důležité – tento motiv je totiž spjat s touto konkrétní hrou a umožňuje nám 

určit, proč je hra tolik přitažlivá. Touha cítit volnost a prostor pro své vlastní 

rozhodování a sebeurčení je zřejmě autentickou potřebou. Fakt, že hráči z první 

skupiny si tuto autentickou potřebu neuvědomují a uvádějí pouze motivy povrchní, 

může svědčit o neschopnosti náhledu.  

Důležitý je také její dodatek, že si postupem času uvědomila pouhou iluzi této 

volnosti ve hře. Podle jejího tvrzení se ve hře opakují stále ty samé mechanismy a za 

fasádou svobody se skrývá nudná rutina. O ničem takovém ale hráči z první skupiny 

nemluví. Mohli bychom se tedy domnívat, že si to neuvědomují. Hra jim naopak 

přijde zábavná, plná změn a zvratů a je v ní stále co objevovat. Nějakého opakování 

si vůbec nevšimli (a pokud ano, tak jej zamlčeli). Respondentka tedy stavěla pocit 

volnosti a svobody do opozice k rutině, k opakování stále stejných principů, na 

kterých je hra postavena. Kritizuje tedy rys projekce, který jsem v teoretické části 

nazval „očekávání vysoké kontingence“. Tento rys jakožto „jednoduchost“ kritizoval 

i předchozí respondent. Mohli bychom zde rovněž usuzovat na přítomnost odcizené 

potřeby ve hře, která navázala na autentickou potřebu volnosti a sebeurčení. Blíže se 

ji pokusím popsat v závěru práce.  

Respondent č. 6 (viz příloha, str. 65) 

Respondent č. 6 se ke hře World of Warcraft vyjadřoval velmi kriticky. 

Ačkoli byl rozhovor celkem dlouhý, objevily se v něm jen dva motivy, které ho ke 

hře přitahovaly. Jedním z nich byl opět sociální motiv, kterým respondent rozuměl 

především sdílení skupinových zážitků s ostatními spoluhráči, se kterými se dobře 

znal. Druhým motivem byla možnost ponořit se do fantasy světa, včetně možnosti 

vyzkoušet si být na chvíli někým jiným. Tento motiv respondent uvedl až po delší 

době. Třetím hypotetickým motivem, který však hráč neuvedl přímo, je touha po 

prokázání svých schopností – což rovněž uváděl respondent č. 4. Když však 

odečteme tento motiv, který se v hráčově výpovědi „vynořil“ až později a zcela 

spontánně, mohli bychom říci, že jeho výpověď ohledně výčtu motivů vykazovala 

lehký deficit v maximě kvantity. I když respondent už hru opustil, zřejmě u něj 
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nedošlo k úplné reflexi veškerých mechanismů. Nutno dodat, že nedávno začal 

respondent znovu hrát, údajně kvůli svému starému kamarádovi a výhradně 

rekreačně. Jeho zařazení do druhé skupiny možná ale nebylo nejšťastnější, protože 

na rozdíl od předchozích respondentů nebyl jeho odchod definitivní. Můžeme tedy 

předpokládat jisté přetrvávající memoáry typických aktivních hráčů. Možná bychom 

mohli uvažovat o mírném narušení otázky. To ale může být do jisté míry způsobeno i 

jeho kritickým, až odmítavým postojem vůči hře jakožto celku. Cítí se tvůrci hry do 

jisté míry poškozen a podveden a to může být také důvod k vynechání hodnocení 

veškerých kladných motivů, které by ho mohly ke hře přitahovat. Strohý výčet těchto 

motivů by tedy mohl být zapříčiněn pochopením pravé podstaty hry, která nabízí 

pouze iluze potřeb autentických. Tomuto výkladu však brání fakt, že hráč kromě 

sociálních potřeb sdílení skupinových zážitků v podstatě žádnou původní (a 

neuspokojenou) autentickou potřebu neuvedl (snad jen potřebu prokázat um a 

schopnosti v pvp).  

Podstatná část výpovědi tohoto respondenta tedy sestávala z velmi kritických 

názorů. Respondent kritizoval v podstatě odcizování se od původního záměru této 

hry, který viděl v poskytnutí prostředí pro skupinovou realizaci. V podstatě úplně 

stejně jako respondent č. 4 toužil po prožívání společných akcí s úzkou skupinou 

dobrých kamarádů za současné přiměřené obtížnosti. Tvůrci hry ale podle něj 

postupem času tuto možnost vyloučili – a to neustálým zjednodušováním hry a 

zvyšováním dostupnosti velmi mocných odměn (zdě se opět shoduje s respondentem 

č. 4). Oba respondenti se rovněž shodují, že toto zjednodušování ve hře zvýhodnilo 

nový typ hráčů. Tato „nová generace“ bývá označována v prvním případě jako „třeba 

osmileté děti, které z toho nemají rozum“ a v druhém případě jako „nooby7, co maj 

trochu lepší equip8

                                                           
7 Noob – nováček nebo hráč, který je neschopný, nešikovný. Ekvivalentem je český výraz 
„lama“ odvozený od anglického „lame“.  

8 Equip – vybavení hráče. Myslí se tím jeho zbraně a zbroj/oblečení.  

“. Tito noví hráči mají totiž (dle těchto respondentů) více času a 

vytrvalosti v honbě za stále novým equipem. Navíc mezi sebou navazují kontakty a 

vzájemně si pomáhají (kontakty zřejmě získávají díky času, který hře věnují). Jelikož 
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je získávání equipu mnohdy podmíněno účastí na raidech (kde je potřeba mít velmi 

početnou skupinu), jsou tito noví hráči oproti těm starým značně zvýhodněni. Celé to 

údajně vede k upevňování pozice těchto hráčů. Podle těchto dvou respondentů se tak 

vytváří elita hráčů, kteří jsou ale neschopní a tuto výsadní pozici si nezaslouží. Oba 

respondenti si zároveň myslí, že jde o záměr tvůrců hry. Ti si tak chtějí údajně 

pojistit platící a perspektivní zákazníky. „Dobří“ hráči pak ze hry odcházejí, protože 

jim jejich schopnosti nejsou mnoho platné. Respondent č. 6 říká, že tak přišel o 

spoustu kamarádů a to ho prakticky donutilo s hrou skončit úplně, protože „když je 

tam pak člověk sám, začíná se hrabat ve věcech a začíná ho ta hra štvát kvůli tomu, 

jak se věci pak mají.“ Zde je také důležité si povšimnout, že respondent pokládá 

společnost svých kamarádů za jakousi náplast, která zakrývá ostatní, hlubší 

nedostatky ve hře. To by odpovídalo již dříve se vynořující hypotéze o tom, že hráči 

používají sociální aspekty hry jako určitou výmluvu nebo kouřovou clonu pro ostatní 

deficity. Dále respondent odsuzuje smysl celého hraní. Vadí mu, že hra je v podstatě 

nekončícím honem za equipem, za stále lepšími a lepšími odměnami. Můžeme 

konstatovat, že si povšiml projekčního rysu zvaného absence stropu a odmítá ho. 

Myslím, že nejdůležitější na celé analýze rozhovoru je respondentova kritika dvou 

rysů projekce, které jsou ve hře přítomné: 1) vysoké kontingence a 2) absence stropu. 

Znamená to, že si je uvědomil, reflektuje je a považuje za reálné. V tomto případě se 

tedy výchozí hypotéza potvrzuje, alespoň zde a u těchto dvou rysů.  

Na první pohled by se mohlo zdát, že výpověď hráče je opravdu dobře 

propracovaná. Tento dojem vzbuzuje asi nejvíce délka celého rozhovoru. Při bližším 

pohledu se ale odpovědi respondenta neustále opakují. Jádrem celé výpovědi je 

kritika hry týkající se neustálého zjednodušování, které do hry přivedlo nové hráče a 

vytlačilo staré. O moc víc se vlastně nedozvíme. Výpověď tedy byla na jednu stranu 

logická a strukturovaná a její kritické zaujetí poukazovalo na přítomnost 

interpretativního postoje. Z tohoto hlediska si respondent „zaslouží“ místo ve druhé 

skupině. Na druhou stranu ale byla jeho výpověď trochu povrchní, opomíjela mnoho 

aspektů hry a nešla do hloubky. Narušení otázky je zde tedy v určité míře skutečně 

přítomné. Hlubší sebereflexi možná blokuje část respondentovi osobnosti, která se 

stále identifikuje s hráčskou komunitou. Narušení otázky bychom potom mohli 
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chápat jako vytěsnění a obsáhlou kritickou výpověď jako reaktivní výtvor. To jsou 

však pouhé domněnky. Je např. těžké rozhodnout, na kolik je jeho kritická výpověď 

způsobená objektivací a nakolik je reaktivním výtvorem. Možná je to výsledek 

proběhnuvší objektivace, který je pouze tu a tam „zneužit“ jako zástěrka onomu 

kousku hráče, který v respondentovi stále dřímá.   

 

3.4 Výsledky   

Na prvním místě bych chtěl uvést, že hráči z první skupiny nezaujali ke hře 

kritické stanovisko. Jedinou výjimku tvořila pouze „technická“ doporučení tvůrcům 

hry (ubrat jeden dungeon, přidat lepší hardware, zmenšit lagy, apod.). Systém a 

pojetí celé hry však v žádném případě nebyl napadán – naopak byl označován jako 

naprosto uspokojivý, co se potřeb hráčů týče. V druhé skupině byly naopak 

respondenti velmi kritičtí. Kromě technických nedostatků odmítali především systém 

a pojetí hry, komplexní herní strukturu. Podle nich byla za „hezkou fasádou“ skrytá 

skutečná povaha hry, která podle nich neodpovídala jejich potřebám a požadavkům. 

Můžeme tedy říci, že hráči ze skupiny první nahlíželi na hru jako na jednotný 

systém, který jejich potřeby uspokojuje. Respondenti ze skupiny druhé na hru naopak 

pohlíželi jako na dvojitý systém. Ten první se nějak „tváří“ a kryje podstatu toho 

druhého, který je skutečný a který není s to potřeby hráčů saturovat (třetí respondent 

dokonce použil slova „matrix“, aby vystihl podstatu krycího iluzorního systému). 

Tito respondenti rovněž popsali vlastnosti prvního a druhého systému. U systému 

iluzorního uvedli dva respondenti z druhé skupiny pocit volnosti a nezávislosti. 

Skutečný systém však podle nich ve skutečnosti takovou potřebu neuspokojoval, 

naopak byl založen na nekonečném opakování a na několika málo podobných 

principech. V tomto smyslu kritizovali všichni tři respondenti nesmyslnost tohoto 

koloběhu a dva z nich označili tento proces jako „honbu za equipem“, v čemž 

spatřovali skutečný smysl hry a který odmítali. Připadal jim totiž jako ztráta času. 

Oproti tomu hráči z první skupiny tento proces označovali jako zábavný a nijak se 

nad ním nepozastavovali. Odměny (především právě onen equip) považovali za 

dostatečně motivující k dalšímu hraní. Respondent č. 1 dokonce uvedl, že se 
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momentálně nejvíc těší, až ve hře konečně získá konkrétní vysněnou zbraň (equip). 

Tentýž respondent rovněž řekl, že ho na hře baví to, že „je stále co dělat“. Ve 

stejném duchu hovořila i hráčka č. 3. Respondenti z druhé skupiny ale zpochybňují 

smysl tohoto počínání, což je u první skupiny nemyslitelné. Obě skupiny se ale 

shodli na významnosti sociálních aspektů hry, pod které obě zahrnovaly především 

komunikaci, poznávání nových lidí a především společné akce. I zde byl však patrný 

určitý rozdíl. První skupina spojovala sociální motivaci především s „raidováním“. I 

když hovořili např. o sledování legračních názorů v chatu, zároveň mluvili o 

získávání odměn a především equipu, což je právě hlavním cílem a smyslem výše 

uvedené aktivity. Naopak respondenti z druhé skupiny více zdůrazňovali společný 

prožitek a zábavu, kooperaci, apod. Raidování a získávání equipu od těchto motivů 

spíše oddělovali a kritizovali. Tolik k výsledkům analýzy rozhovorů. Nyní přikročme 

k závěrečné interpretaci těchto zjištění. Nakonec je ještě třeba zdůraznit, že hráči 

z druhé skupiny opravdu rozlišovali tři fáze hry. Sice je explicitně neuváděli, ale 

jejich výpověď se týkala 1) doby, kdy hru poznávali a bavila je, 2) dobu, kdy hru 

stále ještě hráli, ale už s ní byli v mnoha ohledech nespokojeni a 3) dobu, kdy hru 

opustili.  

a) Rysy projekce   

Nedostatek kritiky u hráčů World of Warcraft bychom mohli považovat za 

důkaz platnosti některých hypotéz. Týká se to především dvou rysů projekce – 

idealizace odpovídajícího a odpovědi a absence interpretativního postoje. Rys 

idealizace odpovědí bychom mohli vidět také v konstatování hráčů z první skupiny, 

že od hry dostávají „v podstatě“ přesně to, co chtějí. Na několika místech jsme se 

setkali s tvrzením, že na systému a podobě hry není co měnit a konkrétní herní 

aktivity (jako např. raidování nebo konání questů) byly hodnoceny jako zábavné. Na 

absenci interpretativního postoje u hráčů z první skupiny zase poukazují dvě další 

(kromě nekritičnosti) fakta: 1) Hráči z první skupiny si z některých otázek tropili 

žerty, kdežto hráči z druhé skupiny poskytli na stejnou nebo podobnou otázku 

celkem vyčerpávající odpověď. Tato odpověď byla také obvykle mnohem kritičtější. 

Zesměšňování nějaké otázky bychom mohli chápat jako důkaz, že hráči považují za 
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nemístné nebo zbytečné na danou otázku odpovídat nebo se nad odpovědí vůbec 

zamýšlet. 2) Hráči z první skupiny hodnotili mnohé aktivity jako zábavné, ale nebyli 

schopni logicky zdůvodnit proč. Navíc to ani nepovažovali za důležité. Třetím 

rysem, na jehož existenci výsledky analýz mohou poukazovat, by bylo narušení 

otázky. Opodstatnění tohoto fenoménu souvisí právě s absencí interpretativního 

postoje – kde není ochota interpretovat a zamyslet se, není ani reflexe a porozumění 

celému hernímu procesu a potřebám, které s ním souvisejí. To by dokazoval i fakt, že 

hráči z první skupiny obecně pokládali v lepším případě konkrétní uvedené činnosti 

ve hře, v horším případě „prostě hru“ za zábavnou, ale nedokázali přesně zdůvodnit, 

v čem tato zábava spočívala. S rysem narušení otázky i interpretativního postoje tedy 

možná souvisí narušení v maximě kvality. Poslední dva rysy projekce, očekávání 

vysoké kontingence a absence stropu, se ve výpovědích hráčů z první skupiny příliš 

neprojevili. Oba však byly předmětem kritiky respondentů ze skupiny druhé. Tito 

respondenti kritizovali především jednoduchost nebo opakování stále stejných 

principů (tedy očekávání vysoké kontingence) a nesmyslnost prakticky nekonečného 

získávání stanovených odměn (absence stropu). Oba rysy by si však možná zasloužili 

lepší či výstižnější názvy, nebo by se dalo teoreticky usuzovat o jejich pojmovém 

sloučení – stále se opakující stereotyp totiž souvisí s jednoduchostí a hlavně 

kontingencí jakožto možností předjímat důsledky.  

Za zmínku ještě stojí jev, na kterém se rovněž shodli dva ze tří respondentů 

z druhé skupiny, který podle nich prostupuje celou hrou. Tento jev podstatně souvisí 

s rysem projekce nazvaným očekávání vysoké kontingence. Jedná se o trend 

postupného zjednodušování hry. Podle těchto respondetů se tvůrci World of Warcraft 

snaží upevnit pozici určité sorty hráčů na úkor jiné a to právě tímto 

zjednodušováním. Hra se údajně zjednodušuje, ale možnost dosažení equipu se 

oddaluje a vyžaduje obrovské množství času. Zde je nutno podotknout, že equip je 

herní prvek, který významně mění mocenské postavení mezi hráči, neboť hráči 

s výrazně lepším equipem snadno porážejí své hůře vybavené kolegy. Dalo by se tak 

říci, že hra postupným zjednodušováním a prodlužováním procesu akumulace 

artefaktů (equipu) nahrává hráčům trpělivým (nebo projikujícím, kteří vykazují 
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„absenci stropu“) a méně schopným na úkor hráčů, kteří rádi překonávají překážky a 

prokazují svůj um, ale nehodlají ztrácet čas „zbytečnou“ prací. Teoreticky si tyto dvě 

skupiny můžeme rozdělit na hráče projikující, kteří zjednodušování naopak vyžadují 

a hře věnují opravdu maximum času a hráče, jejichž reflektivní funkce je ve vztahu 

ke hře více rozvinutá a mají „našlápnuto“ k objektivaci. Mohli bychom zde utvořit 

hypotézu, že hra se vlastně zbavuje neperspektivních klientů. Jelikož tvůrci hry 

možná tuší, kteří hráči od hry odpadávají, snaží se s nimi neztrácet čas a plně se 

zaměřují na hráče prvního typu. Tito jsou potom mnohem mocnější a silnější, než 

hráči typu druhého. To vede k větší spokojenosti této „elity neschopných a 

projikujících“ a k urychlení odchodu „neperspektivních zákazníků“.  

b) Skutečný vs. iluzorní charakter hry  

Fakt, že respondenti z druhé skupiny na rozdíl od svých někdejších kolegů 

mluví o přetvářce hry a její pravé podstatě, považuji za asi nejvýznamnější poznatek 

celého výzkumu. Takové zjištění odpovídá původní hypotetické představě o 

potřebách odcizených, které hra nabízí a maskuje je za potřeby autentické. U 

respondentů, kteří hru opustili, možná opravdu probíhá objektivace, která spočívá 

v uvědomění si tohoto „podfuku“. O tom svědčí např. závěr respondentky č. 5, který 

tento proces skutečně věrně vystihuje: „Hlavně jsem přišla na to, že iluzi, kterou jsem hledala 

(a zpočátku nacházela) ve hře, mohu najít i ve skutečnosti, ale tady už to není iluze, jen je mnohem 

těžší najít to, co skutečně hledám.“ Výsledky analýzy názorů respondentů z druhé skupiny 

tedy v tomto ohledu maximálně odpovídají závěrům v teoretické části.  

c) Autentické a odcizené potřeby 

Určit konkrétní autentické potřeby je ovšem těžší. Můžeme je odhadnout 

z výpovědí respondentů z druhé skupiny. U dvou respondentů se objevila potřeba 

volnosti. Za její opak byl považován pocit, že je člověk do něčeho tlačen, že něco 

„musí“ místo že „může“ a že s ním hra manipuluje (viz respondent č. 4), nebo pocit, 

že se neustále opakují ty samé principy a hráč vlastně tolik možností na výběr nemá 

(respondentka č. 5). Autentická potřeba volnosti by zde tedy mohla být nahrazována 

odcizenou potřebou, která ve skutečnosti spočívá na rutině a determinaci. Fakt, že 
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hráči z první skupiny tuto potřebu neuvádějí, by mohlo dokládat, že skutečná potřeba 

uniká jejich reflexi a namísto ní uspokojují odcizenou alternativu. Další takovou 

autentickou potřebou by mohla být potřeba otestování vlastních schopností. Dva 

respondenti o ní hovořili jako o „umu“ a na hře World of Warcraft kritizovali 

jednoduchost, která jim tuto možnost odepírá. Nejlepší by asi bylo pojmenování 

„potřeba přiměřené výzvy“. Třetí autentickou potřebu bychom mohli spatřovat 

v touze kooperace a komunikace s přáteli. V první skupině je však vtlačována do 

typických herních aktivit – raidování a plnění questů. Podle mého názoru je tím 

trochu „změkčována“ pravá, čistě instrumentální (a tedy odcizená) povaha této 

činnosti – a tou je získávání equipu a jiných odměn. To je ale přesně to, co kritizovali 

respondenti ze skupiny druhé (znevažovali především smysl tohoto počínání). 

Odcizenost raidování a plnění questů spatřuji především v tom, že se vzdalují 

původní potřebě participovat na společné akci s kamarády (viz výpověď respondenta 

č. 6 a 4). Odvolávání se na sociální motivy ale zřejmě slouží hráčům z první skupiny 

k zakrývání této odcizenosti (respondent č. 2 a 3).  

d) Fáze hry  

Jak jsem již napsal, hráči z druhé skupiny ve svých výpovědích rozlišovali tři 

fáze hraní, 1) dobu, kdy hru poznávali a shledávali jí zábavnou, 2) dobu, kdy hru 

stále ještě hráli, ale už s ní byli v mnoha ohledech nespokojeni a 3) dobu, kdy hru 

opustili. Prostřední fázi popsal asi nejvíce respondent č. 4. V tomto rozhovoru se 

potvrzuje hypotéza o vynoření nových motivů v průběhu hry současně se vstupem do 

přechodové fáze. Jako takové specifické motivy uvádí respondent svou herní 

postavu, do které vložil mnoho času a úsilí, udržení svých současných vztahů ve hře 

a lákavé odměny za questy. Rozbor těchto motivů jsem již provedl v analýze 

příslušného rozhovoru. Kromě vynoření nových motivů zde nacházíme i další 

kritérium pro určení fáze přechodu (viz shrnutí teoretické části) – počátek kritiky 

některých herních prvků. Respondent č. 6 fázi přechodu od fáze začátku (lpění) 

rovněž odlišil. Momentem změny pro něj byla stejně jako u předchozího respondenta 

chvíle, kdy si uvědomil určité herní principy a mechanismy, které se neshodovaly 

s jeho původní představou o hře. Jediným jeho „udržujícím“ motivem byly stávající 
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sociální vztahy ve hře, což uvedl i respondent č. 4. Po jejich ztrátě ale respondent 

neměl důvod ve hře nadále zůstávat. U obou respondentů konflikt mezi 

„udržovacími“ motivy a kritickými postoji ke hře vyústil ve fázi třetí, v opuštění hry. 

Respondentka č. 5 ale o žádné „prostřední“ fázi hry nemluvila. Z její výpovědi 

bychom mohli mít dojem, že se zkrátka „jednoho rána probudila“ a přestala hru 

World of Warcraft hrát. V jejím případě se tedy hypotéza o fázi přechodu 

nepotvrdila.  

Na základě výpovědí dvou výše jmenovaných respondentů bychom mohli 

hypotézu o třech herních fázích prohlásit za prokázanou. Problém ale spočívá 

především v malé velikosti vzorku respondentů. Nad tímto a dalším nedostatkem se 

budu více zamýšlet v závěrečné diskusi.  

e) Grieceho maximy a sebereflexe  

Na tomto místě bych chtěl posoudit validitu použití Grieceho maxim ve své 

práci. Hypotéza o narušení výpovědi hráčů z první skupiny v maximě kvantity se 

nijak významně nepotvrdila. Výrazně se proti němu prohřešila jedině respondentka č. 

3, ostatní uváděli dva a více motivů. Ukázalo se, že mnohem spolehlivějším 

měřítkem narušení komplexní představy o herním procesu a sebereflexe byla 

maxima kvality, která reprezentuje logiku odpovědí a schopnost doložit své tvrzení 

konkrétními příklady. V podstatě všichni respondenti z první skupiny porušovali tuto 

maximu, když mluvili o některých aktivitách jako o zábavných, což nedokázali 

spolehlivě doložit nebo předkládali celkem nelogické a povrchní argumenty. Zde 

ovšem narážíme na hranice vědecké korektnosti, protože posuzování logiky jejich 

argumentů je do značné míry subjektivní. Jako problém bych tedy viděl osobní 

zaujetí ve vztahu k interpretaci dat, což je ale potíž, která s užitím maxima kvality 

principielně souvisí. Bohužel neexistuje žádná spolehlivá metoda, která by 

objektivizovala posouzení logiky něčí výpovědi. Řešením by bylo např. posouzení 

více výzkumníky. Zbylé dvě maximy v rozhovorech respondentů nevykazovaly 

žádné významné deficity. Důvodem může být jejich nesouvislost s uvažovanými 

rysy projekce a hráčskou sebereflexí, nebo malá velikost vzorku respondentů. 
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f) Zhodnocení výsledků 

Výzkumná hypotéza o narušení celkové sebereflexe hráčů z první skupiny se 

nijak významně nepotvrdila. Dle mého názoru bylo narušení maxim u první skupiny 

přeci jen výraznější, než u skupiny druhé. To se ale týká především maximy kvality a 

o problematičnosti posuzování cizích výpovědí na základě této maximy jsem psal již 

výše. Sebereflexe hráčů z první skupiny byla spíše jiná, než „horší“. Největší rozdíl 

mezi první a druhou skupinou spočívá v názoru ohledně toho, zda je hra skutečně 

taková, jak „se tváří“ (nabízí uspokojení potřeb autentických), nebo je ve skutečnosti 

jiná (klam, odcizené potřeby). V tomto ohledu se dá hovořit o velké shodě 

s předpoklady v teoretické části. Pokud mají respondenti z druhé skupiny pravdu, 

pak je skutečně reflexe hráčů z první skupiny narušená, protože neodráží realitu. Na 

základě takto malého a velmi deduktivního výzkumu se ovšem necítím oprávněn 

k formulaci takového závěru.  

Co se týče rysů projekce, můžeme se domnívat, že se jejich přítomnost ve 

výpovědích hráčů z první skupiny opravdu prokázala. Svým způsobem bychom 

mohli v datech nalézt každý z nich.  Největší úspěch celého výzkumu tedy vidím 

právě v prokázání odcizených a autentických potřeb (když porovnáme výpovědi 

obou skupin) a prokázání projekčních rysů ve výpovědích hráčů z první skupiny. 

V tomto ohledu má však výzkum řadu nedostatků a přes významnou shodu 

s výchozími hypotézami a výsledky analýzy rozhovorů nemůžeme tyto poznatky 

generalizovat. Na slabiny a nedostatky výzkumu upozorňuji v závěrečné diskusi.  

Po celkovém zhodnocení výsledků se nemohu ubránit dojmu, že se tvůrci hry 

World of Warcraft skutečně snaží o zakrytí skutečné povahy hry, která spočívá 

v rutinní práci. Krzywinska (2006) např. píše, že mýtus a příběh hry World of 

Warcraft jaksi „obléká“ čistě instrumentální a nudnou dřinu. Např. zadání úkolů by 

bylo velmi strohé, kdyby popisovalo čistě samotný předmět úkolu. Proto pracuje 

s příběhem, mapou, apod., aby hráč i navzdory nudnému plnění questu získal zážitek 

numinózní kvality jako určitou nadstavbu. Tento fakt by se ale dal také vyložit 

opačně, záleží na formulaci – struktura hry World of Warcraft podněcuje hráče 
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k fantazii a ponechává mu prostor pro vlastní imaginační zpracování. V prvním 

případě tedy říkáme „vnucuje mu odcizenou rutinní aktivitu“, v druhém případě zase 

„nic mu nevnucuje, naopak dává prostor jeho fantazii“. Jinak teoreticky zaujatý 

výzkumník by např. mohl tvrdit, že stálí hráči nic neprojikují, pouze mají rádi, když 

si mohou věci domýšlet podle svého uvážení (proto jsou nakonec i příznivci fantasy 

žánru). Na takové tvrzení ovšem musím kriticky zareagovat dvojím způsobem: 1) 

žádný z hráčů z první skupiny o příběhu a fantasy nemluvil, a pokud ano, nijak je 

nerozvedl a nezdůraznil, 2) na základě vlastní zkušenosti soudím, že většinu hráčů 

příběh hry zase tolik nezajímá (což bohužel nemám výzkumně nijak podloženo). Ať 

tak či onak, prostor pro vlastní fantazii je jedna věc a stereotyp věc druhá. Pokud 

bychom ale výzkumně skutečně prokázali, že fantazie není hlavním motivem většiny 

stálých hráčů, co by potom zbývalo? Nejen z tohoto důvodu se proto stavím spíše na 

stranu kritiků hry World of Warcraft.  
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3.5 Diskuse 

   Nejprve je třeba uvést, že můj výzkum byl více deduktivní, než jsem zprvu 

plánoval. Mám pocit, že má počáteční východiska nijak významně nezvýšila mou 

teoretickou citlivost. Naopak mi spíše znemožnila přistupovat k datům čistě 

induktivně a provést skutečný výzkum s emergencí. To vše vyústilo v logiku 

výzkumu taženého teorií. Ačkoliv výsledky analýzy byly v souladu s předpoklady 

uvedenými v teoretické části, počet respondentů a původně navržený způsob sběru 

dat neumožňují poměrně ambiciózní hypotézy potvrdit či vyvrátit.  

Největší přínos, ale zároveň také nejcitlivější místo celého výzkumu vidím ve 

formulaci hypotéz, které jsou od počátku výrazně hodnotící. Stoicismus a 

frankfurtská škola, ze kterých jsem vycházel při dichotomii potřeb na autentické a 

odcizené, jsou směry, které se ostře vyhraňují proti určitým společenským jevům. 

Tato „logika podezření“ je však podle mého názoru přístupem, který by ve studiu 

artefaktů s tak výrazným společenským vlivem jako je internet a počítačové hry 

neměl chybět. Na druhou stranu argumenty, které tyto směry používají, jsou 

víceméně subjektivní a často se odvolávají na čistě hypotetická obecná dobra. 

V tomto smyslu mají tyto argumenty poněkud esoterický charakter, některé jejich 

části se „zkrátka nezpochybňují“. Např. Erich Fromm velmi často čerpá z Bible. 

Tento rys zřejmě ale plyne z toho, že oba směry jsou v podstatě filosofickými 

školami. A od filosofie nemůžeme očekávat klasický vědecký přístup. Podobně se dá 

kritizovat i analytická psychologie, kterou rovněž využívám při formulaci především 

tzv. rysů projekce, které se následně snažím objevit v empirické části. Kognitivní 

psychologové např. často kritizují Junga a srovnávají některé jeho závěry 

s magickým myšlením (Plháková, 2008, s. 303). Definice rysů projekce se také 

z velké části zakládá na psychoanalýze. Všechny tyto psychologické školy (kromě 

stoicismu) se řadí mezi psychodynamické směry. V tomto ohledu bychom tedy mohli 

kritizovat hypotézy (a závěry práce) jako poněkud jednostranné.  



53 

 

Drobným nedostatkem je také užití pojmu „autentická potřeba“. Když tedy 

pomineme jeho hodnotící aspekt, zaznívá z něj ještě jakási "nostalgie po prapůvodu". 

A bytostně lidské nemusí být vždy v tomto smyslu prapůvodní. „Člověk je bytost, 

která naplňuje své lidství také tak, že vrůstá do nových kontextů, 

kulturního, nebo třeba i spirituálního. Tj. to bytostně lidské může být 

chápáno také jako něco, co sice ještě není, ale mohlo by být, nebo mělo by 

být.“ (Chrz, 2010) Podle Chrze je také tato ambivalence vyjádřena v teologii a filosofii 

dvojicí pojmů – imanentní a transcendentní. Možná je trochu podobný problém i s 

pojmem "inherentní". Člověk tedy musí při vývoji kupředu především i „vyjít ze 

sebe“, nebo trochu „ztratit sám sebe“. Odcizit se své někdejší úrovni, která ale byla 

svým způsobem inherentní. Mým záměrem není zacházet v tomto pojmovém aparátu 

do detailu (nehledě na to, že bych tak otevřel zcela novou otázku), ale pouze 

poukázat na určitou problematičnost pojmu „autentická potřeba“.   

Druhé největší úskalí celého průzkumu spočívá v předpokladu, že u hráčů 

z první skupiny nalezneme rysy projekce a u skupiny druhé prokážeme vliv 

objektivace. Průkaznost rysů projekce z velké části stojí a padá na absenci kritického 

postoje u první skupiny. Viníkem přitom nemusí být nutně nějaký obranný 

mechanismus. Je logické, že výzkum rozdělený na skupiny hráčů a odpadlíků povede 

k dvěma odlišným postojům, jednomu kladnému a druhému zápornému. 

Respondenti, kteří přestali hrát, přirozeně mají hře co vytknout, kdežto ti, co 

zůstávají, ji budou logicky shledávat zábavnou a smysluplnou. To samo o sobě nic 

nedokazuje, zvláštně ne u tak malého vzorku. Hráči kopané by také jistě svůj sport 

vychvalovali, kdežto lidé, co s kopanou přestali, k tomu jistě měli svoje důvody. 

Když se jich na důvody zeptáme, určitě nám je vylíčí a možná se budou v lecčems 

podobat. Mohou se např. shodovat v tom, že by raději ve sportu používali ruce. To 

nám ale nedává právo tvrdit, že kopaná je špatný sport, protože se odcizuje 

„autentické potřebě používat ruce“. Na tomto případě je vidět určitá absurdita celého 

výzkumu. Co však hovoří proti této absurditě a alespoň z části ospravedlňuje závěry 

je fakt, že fotbal není tolik návykový a tak rychle trh zaplavující fenomén, jako hra 

World of Warcraft. Koncept návykovosti a závislosti na internetu a internetových 

hrách obhajují např. Greensfield (1999) a Youngová (1996). Naneštěstí je však i toto 
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tvrzení věcí názoru. Autoři jako Suller (2004) a Grohol (2005) si totiž naopak myslí, 

že prakticky každý koníček se dá s trochou nadsázky označit za „návykový“, pokud 

se společnost majoritně rozhodne, že ho tak označí. Slova jako „návykovost“ nebo 

„závislost“ v souvislosti s volnočasovými aktivitami bychom potom chápali jako 

určité stigma, které se zakládá pouze na společenské shodě. Podobně to je i 

s rozdělením herního procesu na fázi lpění, přechodu a odpoutání se od hry. Fakt, že 

respondenti z druhé skupiny rozlišují „začátek“ a „prostředek“ hry, nemusí souviset 

s objektivací či projekcí. Pokud hru opustili, museli si projít obdobím, kdy sice ještě 

stále hráli, ale začali mít vůči hře výtky a připomínky. Zjištění a pojmenování těchto 

fází tedy má smysl jedině za předpokladu, že i ostatní výchozí hypotézy jsou 

správné.  

Rozlišení hry World of Warcraft od ostatních běžných koníčků co do její 

návykovosti tedy významně souvisí s pravdivostí zmíněných hypotéz. Jediné, co by 

nám pomohlo návykovost hry skutečně prokázat, by bylo odhalení skutečných 

psychiatrických rysů závislosti u hráčů. V tomto ohledu byly už provedeny mnohé 

průzkumy. Jejich závěry však nejsou úplně jednoznačné a mezi badateli často panují 

opačné názory. O závislosti na internetu bychom tedy měli mluvit s rozvahou – spíše 

se dá uvažovat o vzrůstajícím celospolečenském příklonu k internetu (a 

k internetovým hrám), který se čím dál tím více stává samozřejmou součástí lidského 

života. Popis příčin tohoto fenoménu, založený především na axiomech frankfurtské 

školy, analytické psychologie, psychoanalýzy a stoicismu, je jen jednou možnou 

alternativou pro vysvětlení.  

Vidíme, že některé přístupy ke studiu internetu a MMORPG jsou tedy 

založeny na hlediscích medicínské psychopatologie. Snaží se totiž pomocí 

standardních klinických měřítek zodpovědět otázku, zda vůbec existuje závislost na 

internetu. Takový přístup, ač přímo vychází z psychiatrie a psychologie, však mnoho 

neříká o mechanismech, které v tomto elektronickém světě fungují a případnou 

závislost způsobují. Klinický přístup zde musí nutně vyústit v určitý redukcionismus. 

Oproti tomu se nabízí alternativa založená na psychodynamickém přístupu. Takový 

postoj ke zkoumané problematice může odhalit mnohem více co do psychických 
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dějů. Na rozdíl od strohého klinického přístupu za ním totiž stojí „silné vysvětlující 

teorie“. Jeho nedostatky však spočívají v diskutabilitě samotných teoretických 

předpokladů a v těžké prokazatelnosti. Přínos své práce bych tedy viděl právě 

v nastínění některých možných mechanismů motivace k hraní MMORPG a 

psychických pochodů, které s tím souvisejí. Bohužel však nebylo v možnostech 

práce je dostatečně empiricky ověřit. Pro další výzkumy by mohlo být podnětné na 

tyto popsané mechanismy navázat, vhodně je operacionalizovat a prověřit na velkém 

reprezentativním vzorku respondentů.  

Ke konci své práce bych ještě rád upozornil na odlišný přístup ke zkoumání 

motivace k hraní MMORPG. Jde o přístup maximálně „tažený daty“. Typickým 

představitelem je N. Yee. Yee (2007) zkoumal motivy k hraní MMORPG pomocí 

dotazníků (n=3000) a následně provedl faktorovu analýzu. Výsledkem byly tři 

skupiny motivů – výkon (rozvoj, mechanismy, soupeření), socializace (seznamování, 

vztahy, teamová spolupráce) a vnoření se (objevování, role-playing, postava, únik). 

Z mých analýz rozhovorů stejně tak vyplývá, že pro jmenované hráče jsou první dvě 

skupiny motivů velmi důležité. Motivy ze třetí skupiny se příliš neobjevovaly. 

Důvodem byl s největší pravděpodobností malý počet respondentů. Yee ovšem na 

rozdíl ode mě nezkoumal motivační mechanismy, ale spíš motivy (oblíbené aktivity, 

apod.). Celk o v ě by se dalo  říct,  že Yee představuje nehodnotící, daty tažený typ 

výzkumu. Oproti tomu stojí sice výrazněji hodnotící, ale více vysvětlující průzkumy, 

které zároveň kladou veliký důraz na makrosociální kontext – např. Putnam, 

Williams a v ČR Petr Sak. Tato skupina badatelů zdůrazňuje především negativa 

postupující elektronizace. Jak už jsem avizoval výše, má práce by se dala zařadit do 

této druhé skupiny a mohla by posloužit jako inspirace k dalším, daty více taženým 

průzkumům.  

Na závěr bych ještě rád nastínil jeden z největších problémů k další diskusi. 

Pokud by závěry této práce plně odpovídaly realitě, znamenalo by to, že projikující 

hráč World of Warcraft nejen intenzivně uspokojuje falešné potřeby, ale navíc se 

uzavírá před svými autentickými potřebami. Namísto jejich plného uvědomění je jen 

dále vytlačuje do nevědomí, zkresluje je apod. (princip narušení otázky). Stejně jako 
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u každé projekce i zde platí pravidlo, že čím více je nevědomý obsah potlačován, tím 

více je projikován (což ústí ve výše popsaný rys projekce nazvaný „absence stropu“). 

Tím, že WoW vede k mechanismu projekce, který narušuje hráčovo vnímání 

vlastních potřeb, narušuje vnímání těchto potřeb obecně. To je o to závažnější, když 

předpokládáme, že WoW má co do činění s významnými lidskými potřebami jako 

sebeurčení, svoboda apod. Zde je ale důležité uvést, že primárně za to nemůže forma 

(v tomto případě hra World of Warcraft), na kterou je projekce zaměřena, ale 

především sám projikující. Fakt, že si k projekci nalezl formu, svědčí spíše o tom, že 

se s nevědomým projikovaným obsahem dostatečně nekonfrontoval a nevypořádal. 

Nemůžeme tedy obviňovat jenom hru World of Warcraft. Nicméně forma někdy 

může „jít projikujícímu naproti“, což je podle mého názoru případ této hry. Člověk 

má ale i zde možnost se, existencialisticky řečeno, svobodně rozhodnout.   
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Příloha  

 

Rozhovor s respondentem č. 1:  

Jakub Onder: jak ses dostal k WoW?  
Respondent1: no Wowko som vydel u svojho bratranca ako hraval tak po case som si 
kupil aj ja 
Jakub Onder :a jak dlouho už to zhruba hraješ?  
Respondent1: 2 roky 
Jakub Onder: no a když jsi to viděl u bratrance, co tě na hře na první pohled nejvíc 
upoutalo? byla to jedna věc nebo víc věcí najednou?  
Respondent1: aj viac veci ma dostalo sa mi pacilo ako  sa vyvija ten pribeh wowka , 
ako ludia hraju spolu aby porazali novych a novych bossov 
Jakub Onder: takže první, co sis řekl, když jsi to viděl u bratránka, bylo: to má 
skvělej příběh a líbí se mi jak ty lidi tam společně zabíjejí příšery? 
Respondent1: jj 
Jakub Onder: proč jsi u tý hry vydržel celý ty dva roky? nikdy ještě nezklamala tvoje 
očekávání?  
Respondent1: nie nezklamalo ma este   stale je na niecom novom pracovat 
Jakub Onder: dává ti ta hra přesně to, co si od ní slibuješ?   
Respondent1: ano 
Jakub Onder: a co si teda od ní slibuješ?   
Respondent1: zabavu, komuniakaciu z ludmi  
Jakub Onder: a ta zábava plyne hlavně z čeho? Jaká činnost je ve wowku nejvíc 
zábavná? pro tebe samozřejmě 
Respondent1: zabijat alikov a  na raidoch WIPOVAT  
Jakub Onder: né zkus trochu vážně   
Respondent1: to je zabava  pocuvat na VT ako kazdy nadava, zabava je hlavne 
progresovat stale novych a novych bossov a battlegroundy 
Jakub Onder: a ještě jsi je všecky neprozkoumal? 
Respondent1: ne   
Jakub Onder: a co tě bude teda bavit, až je všecky prozkoumáš?   
Respondent1: progresovat HC mody:) 
  
Jakub Onder: a co je na tomhle zábavnýho? neni tu nuda? 
Respondent1:neni   ked si na VT s 9 timi ludmi tak to neni nudne stale je zabava na 
VT  
Jakub Onder: myslíš, že ostatní hráču tu hru hrajou ty jenom kvůli 1) objevování 
nových instancí a krajin a 2) komunikaci a akcím s ostatníma hráčema? 
Respondent1: no ano vecina ano potom je to o PVP ze aky tym bude najlepsim v 
sezone na realme  



60 

 

Jakub Onder : a proč sis udělal novou postavu, když tě nejvíc baví raidy a jednu 
80tku už máš? 
Respondent1: tak ked uz  s main charrom obeham vsetky dungy potom nemam co 
robit    tak si expim altika s kamosm ktory teraz zacal hrat na offiku tak expime spolu 
Jakub Onder: je něco, co bys z wowka ubral nebo za co bys blizzardům vynadal? co 
bys udělal jinak? A naopak něco, co ti přijde skvělý? 
Respondent1: no teraz neviem   ale vsetko by som nechal tak ako je  mne sa to takto 
paci  
Respondent1: ubral By som classu DK a 2 nove BG  asi tolko  
Jakub Onder: ok... tak to je dobrý že jsi spokojenej, na co se do hry nejvíc těšíš? 
Respondent1: ze mi uz konecne droopne weapon  ale ni nvm co na toto povedat:/ 
Jakub Onder: ok tak v pohodě, to je asi všecko, děkuju  
 

Rozhovor s respondentem č. 2:  

 

Jakub Onder: jak ses dostal k wow? 
Respondent2: pres reklamu ze je to nejlepsi hra 
Jakub Onder: a prostě jsi to zkusil? 
Respondent2: on line ofc 
Jakub Onder: a jak dlouho už to hraješ? 
Respondent2: wowko 3 roky 
Jakub Onder:: kolik cca hodin denně? 
Respondent2: ruzne nekdy jen 1 hodinu na daily questy a nekdy i 10 hodin 
Jakub Onder: ok a co tě poprvý na hře nejvíc upoutalo? 
Respondent2: 3d efekty a možnost spojení nekolika hracu v organizovane vyplneni 
volneho casu 
Respondent2: jinymi slovy vic hlav vic ví 
Jakub Onder: a co tě u hry pořád drží ? 
Respondent2: ta moznost vyplnit volny cas co mam 
Jakub Onder: bez toho by ses nudil? 
Respondent2: mozna nevím hraju wow 
Jakub Onder: a ty 3d efekty - myslíš jako grafiku, nebo nápady těch tvůrců? příběh? 
možnosti? 
Respondent2: vsechny možnosti co jsi uvedl se nevylučují, takže se dají použit 
všechny k uvedení duvodu proč je hra zajimava a chytlava 
Jakub Onder: a doplnil bys ještě něco? 
Respondent2: ani ne ja to do skoly nepotrebuju :P 
Jakub Onder: :D ale notak, to je jako kdybych dělal rozhovor sám se sebou 
Respondent2: njn 
Jakub Onder: a na co se do hry nejvíc těšíš? na jakou aktivitu 
Respondent2: no asi to raidování 
Jakub Onder: a co je na něm nejzábavnější? už bude jen pak jedna poslední otázka :) 
Respondent2: nektere nazory v chatu 
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Jakub Onder: a ještě poslední věc teda, kdybys mohl něco vytknout blizzardu, něco 
připomínkovat, poradit, případně kritizovat - co by to bylo? nebo je všecko podle 
tvých představ? 
Respondent2: snad jen aby dali novy hw pro server drakthur, lebo lagy jsou nekdy 
desny 
Jakub Onder: hw? co je to? :) 
Respondent2: hardvér to vis co je ne? 
Jakub Onder: jj to vim :D tak jo hele dík moc za rozhovor :) 
Respondent2: jj v poho 
 
Pokračování rozhovoru druhý den: 

Respondent2: nj koukej vystudovat treba si k tobe pridu pro radu jak ze zavislosti a 
wow 
Jakub Onder: a ty si připadáš jako závislák? :P mě tak nepřipadáš… kolik hodin 
denně dáváš wowku? 
Respondent2: vsak jsem ti psal bud hodinu na daily questy nebo 10 hodin raidovani 
zaleží jak jsem v zamestnaní 
Jakub Onder: ok sry jsem to nějak zapomněl :) 
Respondent2: jinak nevim tahle hra nema time meter 
Jakub Onder: jo to je v pohodě :) takhle mi to stačí ;) 
Jakub Onder: to myslim že nejsi rozhodně závislej ještě :D do toho máš daleko 
Respondent2: ale jsem 
Jakub Onder: jakto? :D 
Respondent2: lebo mamli se rozhodnout jit do divadla nebo hrat wow rozhodnu se 
pro wow 
Respondent2: pokud me nejaka milá nezbije a nedonuti jit do toho divadla 
 
 
Rozhovor s respondentkou č. 3  
 
 
Jakub Onder: Jak ses dostala k WoW?  
Respondentka3: no každopadně přes kamarády, předtim sem hrála zadarmo 4Story  
Jakub Onder: a jak dlouho už WoW hraješ?  
Respondentka3: od ledna.. 
Jakub Onder: takže cca 2 měsíce… když si se ke hře dostávala, asi jsi jí nejprve 
viděla u kamarádů, viď? Co tě na ní na první pohled nejvíc upoutalo? 
Respondentka3: no viděla sem to až se to zaplatilo  A co mě nejvíc zaujalo? No 
nevim...asi jak undeati baští mrtvolky...jinak první pohled nevim..normální, prostě 
hra.. 
Jakub Onder: a jaká činnost tě teď ve hře nejvíc baví?  
Respondentka3: jako questy a tak? 
Jakub Onder: jj, co děláš nejvíc ráda 
Respondentka3: no nejvíc asi PvP ) 
Jakub Onder: a jde ti?   
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Respondentka3: čemu říkáš, že to někomu de?   
Jakub Onder: no nevim   jestli máš pocit že ti to jde no  
Respondentka3: No asi ještě moc ne..teprv se učim používat pastičky... 
Jakub Onder: jakej už máš level? 
Respondentka3: čerstvě 60  
Jakub Onder: za dva měsíce, to je dost ne? dost rychle. kolik hodin denně asi tak 
zhruba odehraješ?  
Respondentka3: No myslim,že moc ne...Klučina,kterýho sem potkala někde na 
40,tak asi za tejden byl 80  
Jakub Onder: no tak to je extrém zas. vlastně asi za dva měsíce 60 takovej průměr 
vid 
Respondentka3: no hraju hlavně o víkendu...v tejdnu jak kdy..To víš..pracující 
lid,únava  
Jakub Onder: aha no tak to chápu no. A čeho bys chtěla ve hře dosáhnout? máš 
nějakou pedstavu ?  
Respondentka3: no asi abych se chytala na 80 aspon trochu v PvP a mít pěknýho 
dráčka..Holka no  
Jakub Onder: takže myslíš, že jediný co tě u hry drží je vyhlídka na pvp? zkus se 
trochu zamyslet prosím 
Respondentka3: nene..kamarádi a potkáš nový... zábava. 
Jakub Onder: zábava plyne hlavně z čeho? Promiň možná ti přijde že se blbě ptám, 
ale potřebuju to slyšet od hráčů  
Respondentka3: no že si tam pokecáš s lidma, poběháš po Q s někym..já fakt nevim  
Jakub Onder: to je v pohodě společně to nějak třeba dáme dohromady, Nezdržuju tě 
už? můžu se ještě trochu ptát?  
Respondentka3: no tak zkus to..  
Jakub Onder: takže tě baví hlavně povídat si s ostatníma? nebo poznávat nový lidi? 
Nebo naopak s těma co už znáš dělat něco společně?  
Respondentka3: Tak od všeho trochu právě.. Ráno hraju zase sama,to nikdo vzhůru 
není  Sem ranní ptáče... 
Jakub Onder: ale questy tě nebaví, ne?  
Respondentka3: To víš, že mě baví...Hlavně,když za ně mám dostat nákej pěknej 
item  Mě tam baví prostě od všeho trochu,občas si zajdu i instanci..Nějak výjmečně 
vyhraněná nejsem.. Mám to tak na relax..Občas si u toho docela pěkně odpočinu.. 
Jakub Onder: a co je na questech zábavnýho? a co na instancích?   
Respondentka3: hele du do hry..dyžtak odtud ti písnu,ju? 
Jakub Onder: můžu se ještě ptát? Můžeš odepisovat klidně i v delších intervalech 
a prosím zkus mi pak odpovědět ještě na tu poslední otázku aspoň   
 
dodatek: Respondentka odehrála 7 dnů a 19 hodin čistého času za 2 měsíce.  
 
 
Rozhovor s respondentem č. 4: 
 
Jakub Onder: Jak ses dostal k wow?  
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Respondent4: WOW je  MMORPG ... a já chtěl nějakou MMORPG vyzkoušet ... a 
tak jsem se dostal k WoW ... 

Jakub Onder: povídej, jak dlouho jsi ho hrál? 

Respondent4: já bych řek že to bude tak 4 roky a něco, 4,5 

Jakub Onder: ale s wowem jsi přestal, dokážeš nějak jednoduše říct proč? 

Respondent4: Myslim že ano. Po čase co jsem hrál na různých free servrech, mě to 
přestalo bavit. Důvodů bylo mnoho, časté pády serverů, malý počet lidí, špatně 
nastavený server. A chtěl jsem něco víc. Přešel jsem tedy na oficiální server, kde 
jsem platil za to, abych mohl hrát. Tehdy jsem chodil cca do 9. třídy základní školy, 
takže jsem moc peněz neměl, ale stejně jsem hrál. WoW byl na začátku dost o umu a 
o lidech, na které ste se spoléhali při plnění různých úkolů. Pak přišly různé patche a 
datadisky, které hru začali zjednodušovat. A z kolektivní hry se stala taková 
sólovější. Přestal jsem platit za to abych mohl hrát, a odešel z oficiálního serveru. 
Ale po čase jsem opět dostal chuť zase začít hrát. Ale bylo to spíše z toho důvodu že 
jsem to hrál s přáteli a hrál spíše rekreačně na free serverech. Téměř vše jednou 
omrzí, a tak jsem, doufám že už úplně, přestál hrát WoW. 

Jakub Onder: Takže jsi přestal hrát proto, že 1) se hra stala jednodušší (a tím pádem 
sólovější?) a 2) tě prostě omrzela? Nedá se to nějak líp vysvětlit? 

Respondent4: Tak koukám, že jsem se nevyjádřil dost přesně. Hra se zjednodušila, 
na spoustu úkolů už si člověk vystačil sám a odpadla nutnost spojení se s dalšími 
hráči. Tím jak se hra v mnoha ohledech zjednodušila, tak přitáhla spoustu mladších 
lidí (třeba i osmileté děti), které ze hry nemají rozum, pobíhají po světě a otravují vás 
jestli by jste jim nedali nějaké peníze. Postupem času jsem si uvědomil, že úkoly ve 
h ře se stále opakují, neustále sháníte lepší a lepší vybavení, pořád musíte hrát aby 
jste se dostali na vyšší úroveň a drželi krok se svojí skupinou. Už jsem nehrál pro 
zábavu, ale hrál jsem protože jsem „musel”.  

Jakub Onder: Dalo by se tedy říct, že tě hra nutila dělat něco, cos nechtěl? A jak ses 
cítil, když jsi na to přišel? 

Respondent4: V podstatě máš pravdu. Nerad se sebou nechávám manipulovat, a to 
přesně semnou hra dělala. Připadal jsem si jako ovečka ve stádu, která musela držet 
krok s ostatními. 

Jakub Onder: no a tenkrát, když si začal hrát, co tě na hře nejvíc upoutalo? 

Respondent4: Řekl bych že to byla volnost. Mohl jsem dělat cokoli a kdykoli mě 
napadlo. Měl jsem postavu, které jsem rozděloval body, nacházel vybavení, zvyšoval 
jsem level, ... To bylo v podstatě to, co mě nutilo hrát stále dál a víc. Pamatuju si že 
jsem si šel kolem 11 večer lehnout a ve 3 hodiny ráno vstával abych si mohl ještě 
zahrát před tím, než půjdu do školy. Bavilo mě poznávat tu hru. Začal jsem hrá a nic 
jsem nevěděl. Vše bylo nové a já jsem toužil po poznání.  

Jakub Onder: Co tě u hry tak dlouho drželo, dokud si nepřestal? 

Respondent4: to už jsem vysvětlil ne? Ale můžu ještě jednou. 
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Jakub Onder: bylo by to to samý, co si teď popisoval? 

Respondent4: To už jsem v podstatě řekl v předešlé otázce. Měl jsem svojí 
postavičku s kterou jsem hrál a spoustu věcí prožil. A všechen čas, který jsem 
věnoval té postavičce by přišel nazmar kdybych hru přestal hrát. Blizzard 
Entertainment (tvůrce hry) to udělal velmi dobře. Jelikož tam nehrajete jen vy, ale i 
dalších pár tisíc hráčů, tak si najdete ve hře přátele. Se kterými chcete hrát, povídat si 
s nimi. Když se tyto věci nasčítají tzn. avatar, přátele, cestování po světě, plnění 
úkolů za které dostáváte odměny atd. atd. tak ze hry vzniká dokonalá droga. Ale 
osobně jsem rád, že jsem začal hrát. Poznal jsem tam pár velmi dobrých přátel se 
kterými se i čas od času sejdu. A byla to zábavná ztráta času  

Jakub Onder: poslední otázka už - klidně můžeš odpovědět krátce, jak chceš - na co 
ses ve hře nejvíc těšil? 

Respondent4: Na to jak se budu probojovávat drsným světem WoW se svými přáteli. 

 

Rozhovor s respondentkou č. 5:  
 
Jakub Onder: Jak jsi se dostala k WoW? 
Respondentka5: přes mého přítele, který byl na tom jednu dobu dost závislý. Abych 
ho neotravovala, tak mě k tomu jednou posadil a ono to tak nějak vyšlo.  
Jakub Onder:: A jak dlouho už WoW hraješ? 
Respondentka5: už ho nehraju, ale vydržela jsem u něj asi 4 roky (s přestávkami) 
Jakub Onder: Co tě na hře v prvních momentech hraní nejvíc upoutalo? 
Respondentka5: grafická podoba hry a možnosti (dříve jsem se s tak "volnou" hrou 
nesetkala) 
Jakub Onder: Jsou tyto věci ty samé, co tě u hry držely celé 4 roky? 
Respondentka5: Mají na tom určitý podíl. Nejvíce se mi na hře líbilo, že jsem mohla 
dělat, co jsem chtěla, neměla jsem žádné časové omezení. Věděla jsem, že stačí, 
když ten určitý úkol někdy splním (a bylo jedno za jak dlouhou dobu od uložení) a 
odměnu dostanu tak jako tak. 
Jakub Onder: Měla jsi ve hře vždycky pocit, že si můžeš dělat, co se ti zlíbí? 
Respondentka5: Zpočátku ano. Později jsem ale přišla na to, že i v téhle hře jsou 
hráčovy možnosti dost omezené a jednotlivé úkony jsou založeny na stejném 
principu. 
Jakub Onder: Jaký je tedy hlavní důvod, proč jsi přestala hrát? 
Respondentka5: Hra mě omrzela. Nebylo už co dál objevovat. 
Jakub Onder:: Tím myslíš, že už jsi ve hře objevila všechny krajiny, udělala všechny 
úkoly, apod.? 
Respondentka5: Ne, to ne (vždy jsem skončila kolem 40tého levelu). Jen mi přišlo, 
že je tu všechno stejné - udělat quest, dostat expy, objevit krajinu, lvl up... - ale 
všechno si bylo tak podobné. 
Jakub Onder: Chceš říct, že jsi poznala strukturu hry a principy, na kterých funguje? 
Tím jsi pozbyla onu iluzi svobody? Že můžeš dělat, cokoli tě napadne? Pokud to 
říkám špatně oprav mě. 
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Respondentka5: Myslím, žes to vyjádřil správně. Hlavně jsem přišla na to, že iluzi, 
kterou jsem hledala (a zpočátku nacházela) ve hře, mohu najít i ve skutečnosti, ale 
tady už to není iluze, jen je mnohem těžší najít to, co skutečně hledám. 
Jakub Onder: Hra se tedy tvářila, že v ní "je snadné tohle najít"? 
Respondentka5: Ano, opravdu se jen "tvářila". 
Jakub Onder: Děkuji za rozhovor.  
 
Rozhovor s respondentem č. 6: 

Respondent6: wowko je o endgame.. to, co predchazi.. to je hezky jen zpočátku, to je 
matrix. svet, co mas pred ocima, abys nevidel pravdu 
Jakub Onder: proč myslíš, že je o endgame?  
Respondent6: fakt jo.. aspon tak je to na offiku, postavu si v prumerny rychlosti 
tedka vylevelis od 1-80 za mesic 
Jakub Onder: a co je na tom endgame nejlepší? Cože průměrná rychlost? To u toho 
musíš sedět minimálně 5 hodin denně ne?   
Respondent6: a pak kdyz hrajes, tak jses furt a jen na lvl 80.. ten mesic, co hrajes, 
aby ses dostal nahoru.. to je ztrata casu, neni tam vlastne nic nejlepšího, fakt cely ten 
zk*** system je na pi**, vsechno, cely wowko. ma to byt hra, co te bavi, ale nemuze 
te bavit 
Jakub Onder: proč tě nemůže bavit? 
Respondent6: pac ztratis mesic zivota.. a 350kc za ten mesic lvlovani a pak prijdes 
na lvl 80, kde nic nemas.. a jses zavislej jen na jedný veci 
Jakub Onder: ale když si ten ztracenej měsíc odmyslíš - tak tě wowko může bavit 
teda? 
Respondent6: nemuze, pac se dostanes do jeste zk***jsi situace 
Jakub Onder: Jaký? 
Respondent6: kvuli equipu 
Jakub Onder: jako že si looser s equipem? 
Respondent6: presne tak. vsechno na endgame zavisi na equipu. At chces delat pvp 
nebo pve9

Respondent6: protoze blizz se snazi hru vylepsovat. tim, ze vsechno delaj 
jednoduzsi.. levelovani, po kazdym patchu vylepsi nejak slaby classy a proste to 

, musis mit equip.. 
coz znamena, ze kdyz pojedes pve a dungy a raidy.. travis mesice nabiranim equipu, 
aby 
Jakub Onder: a bez toho by to teda byla super hra? Odmyslim měsíc lvlování - 
odmyslim equip - ???? 
Respondent6: abys mohl nabirat dalsi equip! 
Jakub Onder: a co je na tý hře teda to něco?  
Respondent6: je tam jen jedina vec, ktera tam ma byt.. ale unika tomu wowku uz 
uplne.. a to je interakce s kamosema   
Jakub Onder: proč mu uniká?  

                                                           
9 PVE – souboje hráčů s příšerami světa Warcraftu. Zkratka anglického „player versus 
environment“.  
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prekopavaj aby uspokojily debily, co si stezujou na forech ale pravdou je to, ze tim 
cela hra trpi. uz to neni o tom travit cas s kamosema ani o tom byt na raidech a mit 
fun, je to jen o nabirani equipu… a bez toho equipu se nedostanes do zadnyho raidu.. 
a v arenach si ani neprdnes.. pac tam litaj nooby treba, co maj trochu lepsi equip.. 
Jakub Onder: takže kdybych to shrnul: Kdysi to bylo taky o nabírání equipu - ale na 
rozdíl ode dneška to bylo těžší, takže jsi k tomu potřeboval kamarády, abys to 
dokázal?  
Respondent6: nebylo to tak moc o nabirani equipu.. i kdyz ano, souhlasim.. equip 
tam porad hral dulezitou roli. Pos***o se to tim, ze tam narvali strasne moc novych 
dungeony a novy sety10

                                                           
10 Set – výzbroj jednoho typu, např. kalhoty, boty, brnění a helma k sobě vzájemně patří. 
Většina setů poskytuje nositelům speciální výhody, pokud je mají kompletní. Také jsou 
esteticky sladěné.  

.. ktery byly o dost nabusenejsi nez cokoliv. Predtim.. se dalo 
treba jen z dungu z lvl 60 nabrat equip a s modryma vecma jsi mohl kosit i fialovy 
zm***y v bg, tedka ne.. neda se nic.. jak nemas misto v raidu, tak nemas equip.. nic a 
to si myslim, ze hodne lidi se***e.. ze i kdyz jste par lidi, co spolu hrajete.. tak to 
mate ku***a tezky ve vsem.. a proto pak nekdo odpadne a nakonec dalsi a pak 
odpadnou vsichni 
Jakub Onder: takže co na hře je to dobrý, co oni hlavně pokazili? Můžeme to shrnout 
do nějaký slov? třeba 1) kamarádi, 2) ... , 3) ...., ? 
Respondent6: dobry: 1) kamaradi.. to je jedina vec, co je na tom dobry. originalni 
myslenka - dat kamaradum nejaky prostredek se pobavit. Co pokazili? vsechno.. 
zapomneli na podstatu, proc tu hru vytvořili a snazi se vyhovet jen řvounům, co si 
stezujou furt na neco.. pac se boji, ze kdyz jim nevyhovi, tak je ztrati.. ale 
neuvedomujou si, ze ve vetsim dopadu prijdou o vic lidi. Podstata wowka.. to, kvuli 
cemu to vytvorili.. aspon ta idea podle me byla takova.. ze wowko je prostredek, aby 
si kamosi spolu mohli neco zazit.. je to jako jiny prostredek.. jako basket.. nebo 
pinčes.. ja jsem zacal hrat wowko, protoze jsem si chtel zahrat neco s klukama.. 
S***m a G***m.. a kdyz je tam pak clovek sam.. zacina se hrabat ve vecech.. a 
zacina ho ta hra stvat kvuli tomu, jak se veci pak mají. kdyz tam mas kamose.. tak to 
mas aspon s nekym sdilet a tolik ti to nevadi.. porad je to fun, pac tam je ta esence 
toho, jak pak jses sam v mmorpg svete.. tak je to o h***e 
 
Jakub Onder: Když si tu hru poprvý uviděl, poprvý si se nalogoval - co tě zaujalo?  
Respondent6: a rikam ti, wowko pujde do p***i.  Mno tak prirozene.. ale to bere jen 
ten typ lidi, jako ja.. ja jsem clovek pritahovany fantasy.. takze wowko ma hezky 
fantasy svet.. mohl jsem byt nekdo jiny   
Jakub Onder: líbí se ti být kdo jiný?   
Respondent6: libi se mi projektovat moji osobu do fantasy postavy.. ano, diky 
predstavivosti je to hezka zmena byt i nekdo jiny 
Jakub Onder: co byl důvod k tomu, abys teda se hrou přestal? A teď nemyslim, abys 
jako znovu popisoval celou tu situaci se zjednodušováním a tak, ale spíš abys zkusil 
říct, cos cítil, když jsi leveloval, sháněl equip, ... a skončilo to odchodem, dá se to 
nějak říct třeba jedním slovem? nebo pocitem?  
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Respondent6: zklamání 
Jakub Onder: a kdybych teď zmenšil důraz na equip, hru ztížil apod., byla by to pak 
hra tvýho srdce?   
Respondent6: asi ne, uz nejsem ve veku, kdy me to tak ovlivnilo 
Jakub Onder: a jak dlouho si hrál wow?  
Respondent6: celkem asi nejaky 3 roky, vcetne rocni pauzy asi 
 

 


