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Abstract:
This bachelor thesis discusses the topic of body in video games in philosophical perspective.
The main issues are: What is happening with the body of player during the play? How does
this „works“? The essay itself contains definition of game as well, definition of video game
provided by Juul and roots of video game itself as cyber culture (Levy) and technical image
(Flusser). It shows the history and present of video gaming. The question whether the body
will or will not play important role in the future of gaming is being discussed in Hansen’s,
Virilio’s and Deleuze and Guattari’s definition of body itself. The essay claims there are two
ways of playing the video games through our body: active playing and passive playing.
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1. Úvod
Cieľom tejto bakalárskej eseje je poznať a určiť vzťah medzi hraním videohry a ľudským
telom. Kaţdý bádateľ je na ceste za poznaním motivovaný iným spôsobom, cieľom či
túţbou. Odhalenie podstaty sa však zdá byť jednotiacim prvkom celej ľudskej snahy
o poznanie ako univerza na jednej strane, tak človeka, ktorý je neodmysliteľnou súčasťou
tohto, na strane druhej.
História spája a rozdeľuje, no jej prvoradá úloha spočíva v tom, ţe určuje. Svet, ľudstvo
sa ocitlo na prahu 21.storočia plné očakávaní z budúcnosti, ktorá sa uţ teraz črtá kdesi
v pozadí toho, čo sa odohráva pred našimi očami. To storočie, ktoré mu predchádzalo však
bolo čímsi výnimočné. Je prácou historika, aby určil čo bolo na ňom to najvýznačnejšie.
Teoretik je ten kto siaha po modely, ktorý korešponduje s ním tvarovanou štruktúrou. Kaţdý
moment v histórii je jedinečný, ale pre túto prácu je najvýznačnejším momentom „elektrina“1
a jej aplikácia do ţivota jednotlivca a spoločnosti koncom 19. a následne v 20. storočí. Práve
elektrina spočíva na počiatku toho, čo sa neskôr, na sklonku toho posledne menovaného,
označí ako štúdium „nových médií“.
Nové média, ale máme vôbec predstavu o tom, čo je to vlastne médium či nebolo by
lepšie povedať mediácia?
Mediácia je sprostredkovanie, teda proces prenosu či prevedenia informácií v rámci
vyvstania či presunu objektu – je to sústava prenosov, ktorá umožňuje transport dát pre ich
zviditeľňovanie. Jej základným prvkom je inštancia sprístupnenia rozdielov. Jedná sa o
akési interaktívne rozhranie, respektíve prostredie styku rozdielnych svetov. (in Bystřický
2005)
V súvislosti s novými médiami tým máme na mysli práve nový spôsob, novú formu
transformácie zaloţenej prevaţne na technologickej báze, vo väčšine prípadov sa jedná o
digitálnu. Slovami Viléma Flussera, zameriame svoju pozornosť na „univerzum technických
obrazov“ (Flusser 2001). Nebudeme sledovať len to, čo je samotný technický obraz, ale
práve to, ako sa tento spolupodieľa na aktivite, ktorá je výsledkom potenciálu ukrytom
v našom tele. Pre ilustráciu, spomeňte si na to, ako ste kedysi v detstve súťaţili o to, kto
vyskočí najvyššie, kto bude najrýchlejší, ako ste sa snaţili poraziť priateľa v prestrelke
1

„Jak však v osmnáctém století ukázal David Hume, v pouhé posloupnosti není obsažen princip kauzality. To,
že po jedné věci následuje další, nevysvětluje nic. Z následování nevyplývá nic než změna. Takže k největšímu
ze všech zvratů došlo ve chvíli, kdy elektřina skoncovala s posloupností tím, že učinila věci mžikově rychlými.
Díky mžikové rychlosti jsme si opět začali uvědomovat příčiny věcí, zatímco v dobách posloupnosti a zřetězení
nám tyto příčiny zůstaly skryty. Místo abychom se tázali, co bylo dřív, zda slepice nebo vejce, začalo nám
najednou připadat, že slepice je pro vejce prostředkem, jak získat další vejce.“ (McLuhan 1991: 23)
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nahradzujúc pritom zbraň ukazovákom a špecifickým zvukom, či svoje prvé pokusy v hre
„Míny“2.
Hovorím o hrách či lepšie povedané o hraní. Hovorím o tom, ako človek spája fiktívne
prvky a kombinuje ich s reálnymi pravidlami (Juul 2005) na to, aby sa hral, aby mu bolo
umoţnené sa hrať.
Keď spojíme hru a nové médiá ocitneme sa na poli videohier, počítačov, konzol
a hlavne zaradení, ktoré nám prinášajú záţitok hrania. Simulácia buď fiktívnym svetom
(napr. Half-Life (Valve 1999), Super Mario Bros. (Nintendo 1985)), alebo naopak
reprezentovaním reality samej (napr. športové simulátory).
Zámerom tejto eseje je preskúmať pozíciu hráčovho tela vzhľadom ku hre. Mojím
cieľom je skúmať to, ako „pracuje“ telo hráča počas hrania videohier, ako hráč „pracuje“ s
týmto telom a to ako s ním „pracuje“ hra prostredníctvom hracieho zariadenia, „interface“,
teda rozhrania.
Treba mať na mysli, ţe videohry nie sú len miestom odreagovania, vydelenia mimo
svet, ale práve a naopak, ţe sú aj komerčnou záleţitosťou. Práve preto som si ako metódu
prístupu k nim zvolil semiotickú analýzu, ktorá sa ukazuje ako vhodný metodický prostriedok
určený na analýzu reklám. Pre potreby tejto práce som si zvolil reklamu na vybrané herné
zariadenia a nie hry samotné, nakoľko manifestácia vzťahu hráčovho tela a videohry, ako sa
ukáţe v priebehu tejto eseje, sa nezvýznamňuje tak na poli hry samotnej, ako práve na poli
spôsobu, respektíve prostriedkov, ktorými je táto hraná.
V závere sa pokúsim zhrnúť výsledky svojej práce a určiť moţné východiská pre budúce
bádanie v tejto oblasti. Na úvod povaţujem za najvhodnejšie predstaviť hru ako takú, zhrnúť
jej význačné prvky a načrtnúť pozície pre ďalšie bádanie.

2

Jedná sa o hru, ktorá je voliteľnou súčasťou operačného systému Windows (Microsoft).
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2. Čo je to hra?
Definovanie hry sa môţe zdať ako jednoduchá úloha, ale pre teoretika, ktorý nechce
opomenúť ani jeden z jej príznačných momentov, sa táto stáva zloţitou úlohou. Johan
Huizinga hneď v úvode svojej knihy uvádza, ţe hra je staršia neţ kultúra sama, nakoľko
zvieratá sa hrajú práve tak, ako sa hráme my, ľudia. (Huizinga 2000:9) Hra je funkciou, ktorá
má zmysel a teda prekračuje hranice biologickej resp. fyzickej činnosti. Podľa jeho názoru
sú veľké ľudské činnosti nejakým spôsobom prepojené s hrou (napr. reč, mýtus). Hra sama
je základom a činiteľom kultúry a hoci je hranie duchovná činnosť neobsahuje ţiadnu
morálnu funkciu, či cnosť alebo hriech. Čo sa týka vzťahu estetiky a hry, Huizinga uvádza,
ţe práve krása ľudského tela v pohybe dosahuje najvyššieho výrazu. Hra sa určitým
spôsobom spája práve s pohybom, rytmom a harmóniou. Hry spoločenskej povahy sú z jeho
pohľadu vyššou formou hry. Medzi jej základne znaky patrí to, ţe hra:
- je slobodným jednaním
- nie je „obyčajným“ resp. „vlastným“ ţivotom – je práve vystúpením z tohto do sféry
dočasnej

aktivity,

stojí

mimo

hmotné

záujmy

a individuálne

uspokojovanie

nevyhnutných ţivotných potrieb; neplatia v nej zákony obyčajného ţivota
- je uzatvorená a ohraničená – v tomto zmysle môţeme hovoriť o „magickom kruhu“; je
vymedzená časovo aj priestorovo; je moţno ju opakovať
- spája sa s ňou neistota, napätia, ale aj radosť
- kaţdá hra má vlastné pravidlá – je podstatou hry dodrţovať pravidlá, kto ich
nedodrţuje, nehrá
Okolo hry sa formuje spoločenstvo, skupina, ktorá má tendenciu zotrvať aj po skončení,
dohraní samotnej hry. Toto Huizingovo tvrdenie je v zhode s existenciou rôznych online
komunít hráčov, ktorí si prostredníctvom siete, internetu formujú svoj vlastný sociálny svet,
ktorý je v istom zmysle len pokračovaním, extenziou im vlastnej hry. Hra je podľa jeho
názoru spojená s tajomstvom, či maskovaním, hrou na inú bytosť (profil vo videohre, zvolený
avatar3). Hra je zápasom (napr. futbal) alebo predstavovaním niečoho (napr. detská hra na
rodinu prostredníctvom zvolených figúr4), respektíve kombinácia týchto. Platón, podľa
Huizingu (2000), označuje hru za niečo posvätné, za sviatok (Olympijské hry). Treba mať na
vedomí, ţe aj v starších kultúrach pri obradoch, počas uctievania kultu, dochádzalo ku hrám
na rozlične určené role.
3

V prípade tejto práce predstavuje „avatar“ hernú postavu, ktorá je vo väčšine prípadov ovládaná práve
hráčom.
4
Deti sa hrajú prostredníctvom bábik na rodinu: jedna bábika predstavuje otca, druhá mamu, iné deti; bábiky
môžu byť dobrovoľne zameniteľné za napr. postavičky z lega a iné
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Kaţdý jazyk má pre hru iné vyjadrenie:
- v gréčtine sa objavuje paidia – to čo patrí k dieťaťu; agon – zápasy a závody;
athyrma – ţartovnosť a nepodstatnosť.
- v latinčine ludus, ludere – celá oblasť hrania sa
- v čínštine chýba jednotiaci pojem: wan – detské hry; čeng – to isté čo agon; sai –
organizované súťaţenie o ceny
- románske jazyky majú iocus, iocari – hra, hranie, pôvodne ţart
- v semitských jazykoch dominuje la’ab, la’at – hranie, smiech, posmešok; arabské
la’iba – hranie, keď si z niekoho strieľate
- nemčina rozlišuje das Spiel – hra a spielen – hranie sa
- anglické play, to play pochádza z anglosaského plega, plegan – hra, hranie, rýchly
pohyb, posunok, hmat rukou, potlesk, hranie na hudobný nástroj
Za povšimnutie určite stojí fakt, ţe v germánskych jazykoch, sa pre boj so skutočnými
zbraňami pouţíva slovo „hra“ (ide o slovo pflegen (holandské: plegen5)). Vzhľadom na
pojem „váţnosti“ sa ukazuje hra ako pojem vyššieho rádu, nakoľko pojem váţnosti ako nehry sa plne vyčerpáva, ale pojem hry ako neváţnosti ani zďaleka, nakoľko hra predstavuje
čosi špecifické.
Eugen Fink (1992) poníma hru ako výraz celku sveta, pričom ju chápe ako typ
zjasneného diania, ktorý je jedným zo základných ľudských fenoménov spolu so smrťou,
prácou, láskou a vládou. Spoločným rysom týchto fenoménov je fakt, ţe človek uţ nie je
viazaný prírodou, ale ešte nie je slobodný. Hra je spontánne jednanie, pričom detská hra je
menej zamyslená a menej skrytá. Hra vytrháva človeka z jeho prahnutia po cieli (ţivota), po
účely a naopak poskytuje mu oázu v jeho futuristicky orientovanej ceste za šťastím, tým, ţe
sprítomňuje okamih. Pri štruktúre hry nesmieme zabúdať na tieto prvky: zmysel (interný
alebo externý), pravidlá, hračka6 a herná obec, nakoľko hra je spoločenský fenomén. Človek
sa v hre stráca pod svojou rolou, ale pritom vie, ţe z tejto môţe kedykoľvek vycúvať do
„kaţdodennosti“. Je plne slobodná a tvorivá, ale zároveň predstavuje riziko straty kontaktu
s reálnym svetom, zrieknutie sa seba sama, v tomto prípade hovorí o „démonii masky“. Hra
je skutočné dianie, ktoré obsahuje „zrkadlenie“ sveta. Jedná sa o symbolické jednanie, ktoré
dáva ţivotu a svetu zmysel tým, ţe ich sprítomňuje.

5

Toto sa nápadne zhoduje s anglosaským „plegan“, ktoré je základom pre anglické „play“
To čo je na „hračke“ hračkovité spočíva v jej magickom charaktere. Jedná sa o vec prostej skutočnosti, ktorá
má zároveň tajuplnú realitu. Nie je to len nástroj, ale práve zastúpenie iných vecí, nakoľko hra je vyrovnávaním
sa so súcnom; hračka v inej súvislosti, viď. III.kapitola
6
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Fink (1992) zdôrazňuje význam hry pre ţivot jednotlivca ako súčasti celku spoločnosti.
Huizinga (2000) nám sprostredkováva veľmi jasné a precízne premyslenie pojmu hra
a hrania ako aktivity, pričom poukazuje na dôleţitý fakt, ţe samotná hra je nadradená
kultúre, nakoľko sa jedná o pôvodnejší fenomén. Chýba mu ale prvok členenia, ktorý
prichádza spolu s dielom Rogera Cailloisa s názvom „Hry a lidé“ (1998).
Caillois (1998) vychádza z Huizingu, ale prekračuje ho. Prehodnocuje jeho definíciu hry
a reviduje ju. Výsledkom je nasledujúcich šesť vlastností, ktoré definujú hru ako formu:
1) hra je slobodná, hráč k nej nemôţe byť prinútený
2) je vydelená z kaţdodenného ţivota, ale daná do vopred určených medzí
3) je neistá čo sa týka výsledku aj priebehu
4) je neproduktívna v zmysle tradičnej produkcie hodnôt a majetku
5) riadi sa pravidlami
6) je fiktívna
Následne hry klasifikuje a rozdeľuje ich do týchto kategórií (herné princípy):
1) Agón – súťaţ, zápas, rivalita; ako intelektuálna (šach) môţe byť aj atletická (futbal);
osobná zodpovednosť
2) Alea – náhoda; ruleta alebo hra s kockami (nem. Kniffel, angl. Yahtzee); výsledok nie
je podriadený úsiliu hráča, tento je pasívny, nerozvíja sa; je spojená s rizikom
3) Mimikry – predstieranie; hra na doktora; cieľom nie je ani oklamať ani presvedčiť
o ilúzii; dodrţiavanie pravidiel je narušené; ide v nich o to, aby divák uveril v
„simulakrum“ – skutočnosť skutočnejšiu neţ skutočnosť sama
4) Ilinx (Vertigo) – závrat; pohybové hry s cieľom straty koordinácie, ktorej výsledkom
je slasť; výsledok dominuje nad zábavou
Kaţdá táto skupina sa rozprestiera do dvoch koncov, typových hier, aspektov, ktoré nie sú
kategóriami hier, ale stupňami ich štruktúrovanosti: Paidia a Ludus. Paidia vykazujú detský
charakter, sú bláznivé, spojené so smiechom, rozruchom, dotykmi, pocitmi. Naopak ludus sú
skôr hry zamerané na intelekt či vypočítavosť, nejakú zručnosť, sú spojené s istou
obtiaţnosťou, komplikáciami. Ludus ukázňujú Paidia, sú spojené i istou morálkou.
Priemyselná, respektíve technická civilizácia dala vzniknúť aj inej forme aspektu ludus
a to konkrétne „hobby“, kde patria rôzne formy zberateľstva, kutilstvo či iné, v skratke
činnosti, ktoré slúţia na kompenzáciu zautomatizovaného a nezintegrovaného sériového
pracovného procesu. Slúţia na „kompenzáciu skutočnosti“. (Caillois 1998:54)
Samotné hry sú ovládané elementárnymi psychologickými postojmi ako: súťaţivosť,
pokúšanie šťastia, sklon k predstieraniu a vyhľadávanie stavov závrate, pričom tieto sa
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môţu vzájomne kombinovať. Zamierame sa na spojenie aspektu ludus a herného princípu
alea (ibid:198), pretoţe ich spojenie sa prejavuje u hracích automatov8. Ich podstatou je
opakovanie, jednotvárnosť. Nedá sa na ne vztiahnuť ţiadna zo hybných síl hier
(demonštrácia osobnej prevahy; vyhľadávanie priazne osudu; rola hraná vo fiktívnom svete;
rozkoš zo zámerne vyprovokovanej závrate), a ak aj náhodou dá, tak len v zanedbateľnej
miere. Potešenie zo súťaţe je chabé, za to tu dominuje dekoratívnosť a maskovanie
prostredia a zariadenia, automatu samotného. Pocit závrate je potlačený hypnotickým
stavom, ktorý je navodený automatom (napr. guličkou – pinball, japonská hra „pachinko“9).
Podľa Cailloisa (1998) sú hracie automaty príznačné pre vysoko rozvinutý ţivotný štýl. Sú
charakteristické pre verejné miesta. Odkazuje na prácu J. Segala: The Lure of Pinball (1957)
v ktorej autor odhaľuje potešenie z hrania automatov v podobe dobývania modernej
techniky. Akoby hra predstavovala akúsi formu súťaţe medzi schopnosťou jednotlivca
a obrovskou anonymnou mašinériou, v ktorej za skutočnú jednu mincu je moţno vyhrať
milióny, ale fiktívne, nakoľko v tej dobe neboli povolené finančné výhry, cieľom bolo zbierať
body. Poukazuje na vlastnom príklade na ich moţný terapeutický účinok, s ktorým však
Caillois nesúhlasí, nakoľko podľa neho je automat len demonštráciou mechanického
vesmíru a poznamená, ţe Segal sa nezameral vo svojej analýze na hru, ale práve na jej
reflexiu. Vyslovuje pochybnosť ohľadom prínosu automatov pre kultúru ako celok, nakoľko
sa jedná o prázdne, nulové hry, ktoré slúţia len k tráveniu voľného času. Označuje ich za
maskovanú formu zábavy, sú to „pseudohry“.(Caillois 1998:204)
Na tomto mieste nie je mojím cieľom hodnotiť takéto tvrdenie. Na inom mieste tejto
10

práce sa na celú problematiku pozriem z inej perspektívy . Je však jasné, ţe hra je
spoločenský fenomén, čo znamená, ţe je orientovaná na skupinu a takisto, ţe v hernom
princípe dochádza k „zrkadleniu civilizačného pokroku“ (ibid:17), čoho sú práve automaty
dôkazom. Za úvahu by stála myšlienka, nakoľko sú tieto reflexiou „pokroku“ uţ nielen
industriálne orientovanej kapitalistickej spoločnosti, keď im priznáme legitímnu schopnosť
vypovedať o stave spoločnosti. Im pripisovaná negatívna stránka11 nám môţe napovedať
niečo o negatívnej, respektíve nebezpečnej povahe celého systému, v ktorom sa objavujú
a zaujímajú svoje miesto. Takáto úvaha prekračuje rámec tejto práce a preto sa zameriame
na aspekt hry ako sociálnej skutočnosti.
7

Viac o týchto kombináciách viď. VI kapitola v knihe „Hry a lidé“, Huizinga (1998)
Dôvod, prečo sa zameriavam práve na automaty sa objasní v 6.kapitole, kedy sa automaty a arkády ukážu ako
predchodca videohier.
9
„pačinko“ v slovenskom respektíve českom preklade
10
Viď. podkapitola „Arkády“
11
Hovorím o tých, ktoré im v priebehu im histórie pripisovala spoločnosť, mimo inými podnecovanie
agresívneho správania či sklon k hazardovaniu.
8
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Marshal McLuhan (1991) píše o hre ako o extenzii sociálne existujúceho človeka v tom
zmysle, ako sú technológie extenziou organizmu ţivého tvora. Teoretici sa zhodujú na tom,
ţe hra je výrazom kultúry, inak povedané, kaţdá civilizácia má iný spôsob hrania sa (viď.
Caillois 1998). Zábava a hra má účinok v podobe psychohygieny: obnovujú integrálnu
osobnosť, ktorá počas celodennej aktivity pracuje len s konkrétnou časťou. Inak povedané:
„Hry jsou dramatickými modely nášho psychického života, které nám umožňují uvolňovať
konkrétní napětí“ (McLuhan 1991:220) Poukazuje na fakt, ţe aj moderná technológia
zaloţená na elektrike sa vracia v čase a obnovuje podmienky a postoje primitívneho
človeka.12 „Podobně jako různé jazyky jsou všechny hry médii mezilidské komunikace, které
mohou existovat a mít smysl jedině jakožto extenze našeho bezprostředního vnitřního
života.“ (ibid:221) Podľa jeho názoru, dôvodom na to, aby sme mali záujem o hry a zábavu
spočíva v tom, ţe tieto musia mať v sebe obsiahnutú reflexiu, resp. sa vzťahovať na
kaţdodenný ţivot. Sú prostriedkom, ktorý bráni človeku v tom, aby „zahynul“ v automatizácii.
Poskytujú model priamej participácie na ţivote v spoločnosti, ktorý nie je rolami, ako je práca
či škola, nikdy naplnený. Hra je „umělým rájem“ (ibid:221) Hry sú prostriedkom participácie
nielen na spoločenskom ţivote jednotlivca, ale práve celej civilizácie. Človek sa im musí
podriadiť, stať voči nim neslobodný, aby takto mohol realizovať skutočnú slobodu hrania.
Umenie nie je z jeho pohľadu len hrou, ale práve extenziou vedomia človeka
prostredníctvom konvenčných modelov. Vysoké umenie nie je reakciou, ale práve
prehodnotením komplexného stavu kultúry. Šport chápe ako populárne umenie, pričom ho
označuje za hlbokú reakciu na typickú činnosť spoločnosti. Priznáva, ţe hrám ako modelom
komplexných ţivotných situácií chýba mravná váţnosť, ale práve preto vysoko
špecializovaná kultúra industriálneho charakteru potrebuje hry, nakoľko hry sú „jedinou
formou umění, ktorá je přístupná mnoha.“

13

(ibid:224) Práve ľudia bez umenia či ľudia bez

populárneho umenia hry majú sklon k „automatizmu“. (ibid:225) Na hre je najdôleţitejšia jej
forma, nie hráč alebo výsledok, nakoľko práve táto dáva nášmu ţivotu relevantnosť. Hra,
podobe ako populárne umenie, (vysoké) umenie a masmédiá, má tú schopnosť, ţe
zasadzuje človeka do nových vzťahov a postojov. Hrou môţeme modelovať budúce situácie
a tým sa učiť na ne reagovať, respektíve môţeme hrou ventilovať minulé skúsenosti a záţitk
tým spôsobom, ţe ich premeníme v hru. Hra je jednoducho extenziou skupinového vedomia.
Je spôsobom ako ventilovať moralizmus a prehnanú váţnosť, ktoré sa snaţia byť akousi
náhradou pochopenia v technologickom veku. Hra je podľa McLuhana (1991) extenziou
sociálneho ja a komunikačným médiom zároveň.
12

Za zmienku stojí aj Maffesoliho úvaha (podľa Borecký, V.: Porozumnění symbolu, Praha: Triton, 2003)
ohľadom návratu k tribalizmu, kmeňovému spolužitiu – jedná sa o novú formu sociálnej kolektivity –
neotribalizmus. Toto je možno ilustrovať na hnutiach spojených s hudobným štýlom ako je napr. punk alebo
techno.
13
Gramaticky sem patrí „mnohým“; v tomto prípade sa jedná sa o doslovný prepis citácie.
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Hra je médium, ktoré sprostredkováva človeku nielen kontakt s iným človekom, ale
práve aj bytostnú hranicu seba sama. V rámci tejto kapitoly som sa snaţil definovať hru tak,
ako ju chápu teoretici, ktorí vychádzajú buď z jej ontologického princípu, alebo ju skúmajú
s filologického hľadiska, či ju prezentujú ako istú formu „komunikácie“. Zámerom tejto práce
je zamerať sa na to, akým spôsobom je hra, v našom špecifickom prípade videohra, hraná.
Mojim zámerom je ukázať, ţe práve telo je rozhraním, ktoré nám sprostredkováva
jedinečný záţitok hrania. Telo je typom média.
Pre McLuhana (1991) je kaţdé médium, ktoré je vo svojom bytí extenziou človeka,
posolstvom. „Obsahom“ média je vţdy iné médium. V kaţdom médiu však drieme
nebezpečenstvo toho, ţe toto má schopnosť vnútiť svoje vlastné predpoklady tam, kde je to
neočakávané. Poukazuje na dôsledok toho, ako tradičná „Západná“ spoločnosť chápala
racionalizmus v tom zmysle, ţe si ho splietla s jednou technológiou a samotný rozum
zamieňala za vzdelanosť. Práve preto sa v elektrickom veku deje to, ţe všetko sa povaţuje
za iracionálne. V nastupujúcom elektrickom svete je západný človek na rovnakej štartovacej
línii ako „domorodec“, ktorého sme sa pokúsili vtiahnuť do našej literárnej a mechanickej
kultúry. „Technologie nepůsobí na úrovni názorů či pojmů, nýbrž stále a bez jakéhokoli
odporu mění vzájemný poměr jednotlivých smyslů a modelů vnímání.“ (ibid:29) Uvádza, ţe
je to práve umelec, kto je schopný konfrontovať sa s technikou ako takou, nakoľko sám ţije,
inak povedané, v „prúde zmeny“. Umelec je s „obrazmi“ spojený od nepamäti. Práve obraz
je dôleţitým momentom, ktorý v tejto práci prepája umenie, videohry a naše telo. Na jednej
strane je tu otázka o aký druh obrazu sa jedná.? Na strane druhej otázka ako sa s týmto dá
„pracovať“.? A ako posledná nám vyvstáva otázka ako sa s týmto novým typom obrazu,
s ktorým pracuje umelec, ktorý svoju tvorbu orientuje na nové média, vyrovnáva naše telo?
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3. Univerzum technických obrazov
V práci s rovnomenným názvom prináša Vilém Flusser (2001) konštatovanie, ţe text je
médium staré pribliţne 4000 rokov – jedná sa o moment, ktorý prináša do ţivota človeka
historickosť prostredníctvom pojmov (historické obdobie), pričom inak štruktúrované média,
ako je napríklad obraz, majú viac ako 40 000 ročnú históriu14. Flusser uvádza, ţe funkciu
nosiča informácii prebrali od lineárneho textu technické obrazy, ktoré sa odlišujú od obrazov
tradičných, nakoľko technické spočívajú v textoch15, sú to „mozaiky bodových prvků“ (s. 12).
Hovorí o nich ako „posthistorických“, nulrozmerných.
Texty sa ukázali ako nespoľahlivé, stali sa nenázornými. Technické obrazy sú novým
médiom. V jednotlivých obdobiach, univerzách ako ich sám označuje, dominujú iné prvky.
Hovorí o piatich štádiách modelu kultúrnych dejín resp. odcudzovania človeka. Medzi nimi
sú štyri prechodové štádiá:
V prvom dominuje ruka – jednanie.
V druhom oko – obraz.
V treťom text – chápanie.
V štvrtom mediácia – komputovanie, počítanie.
16

Kým tradičné obrazy sú zobrazovaním predmetov, technické sú komputáciou pojmov .
Podľa jeho slov bude v telematickej spoločnosti17 dominovať „skupina“ a táto bude viesť
k spochybneniu

pojmu

autora

18

a diela

prostredníctvom

ich

19

multiplikovatelnosti .

Intrasubjektívny dialóg sa premenil v intersubjektívny. Práve telematická spoločnosť je
dialógom tohto typu. Hovorí o tzv. homo ludens (tento pojem môţe odkazovať na knihu
s rovnomenným názvom od Huizingu (2000)) – hravej telematickej ľudskej existencii.
Telematická spoločnosť rozširuje pole hry a hráčov. Človek bude vstupovať do hry
prostredníctvom aparátu, bude strhávaný k seba-zabudnutiu. Avšak v hre bude seba sama
14

Môžeme tu uviesť jaskyňu nachádzajúcu sa na hore Gargas, neďaleko dnešnej dedinky Aventignan vo
francúzskych Pyrenejach (podľa Davis 2005 in Kesner); či jaskyňu v Lacaux
15
Flusser tým naráža na charakter napr. binárného kódu, ktorý má textovú formu.
16
Komputácia pojmov v Flusserov chápaní predstavuje rovinu technického obrazu ako textu. Tradičné obrazy
znázorňujú prostredníctvom obrazov, technické v podobe pojmov, ktoré sa dajú skladať a počítať.
17
Telematická spoločnosť: podľa Flussera (2001) pôjde o prvú informatickú ako aj prvú slobodnú spoločnosť.
Obchodovanie aj jednanie bude robotizované. Jedná sa o prepojenie informatiky a telekomunikácií.
18
V prípadoch korešpondujúcich s našou problematikou môžeme spomenúť vývojárske tímy: Bungie,
Electronic Arts, Valve a iné alebo spoločnosti, ktorých mená sa spájajú s vývojom konzol: Nintendo, Sony a iné.
V 6.kapitole bude reč aj o niektorých „postavách“, ktoré mali vplyv na formovanie celého priemyslu spojeného
s videohrami. V súčasnosti sa fenomén „vodcu“ objavuje skôr sporadicky, za zmienku stojí Steve Jobs (Apple)
19
V našom prípade stojí za zmienku napr. nelegálne kopírovanie, ktoré postihlo Sony Playstation (1994), ktoré
nahradilo dovtedy používanú techniku tzv. „cartridge“ (kazeta resp. disketa s hrou, ktorá sa vkladala do
konzoly) technikou spojenou s CD-ROMom, ktorý bol ľahšie kopírovateľný (in Malliet, Meyer 2005)
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nachádzať a nie strácať. Bude sa konkretizovať. Hrajúci sa človek sa nájde prostredníctvom
tvorivej hry v inom človeku, v rozhovore s ním.
Práve toto nachádzanie sa v hre je dôleţitým medzníkom tejto práce. Poukazuje sa tu
na to, ţe kaţdý človek ma tendenciu realizovať sa v hre podľa svojho určitého zamerania,
potreby, okamţitej túţby, či z iných príčin. Pre nás je dôleţité to, akým spôsobom sa bude
tento jednotlivec „konkretizovať“. Ukáţeme si, ţe práve prostredníctvom umenia spojeného
s novými médiami došlo k poukázaniu na premenu moţnosti pasívneho prístupu k TV
obrazovke na aktívny20. Práve tento aktívny a pasívny prístup sa v rámci tejto eseje ukáţe
ako kľúčový vzhľadom na participáciu na hraní prostredníctvom nášho tela ako takého.
Človek, hráč môţe povaţovať svoje telo za akúsi prekáţku hrania, v tomto prípade
môţeme hovoriť o obmedzovaní fyzickým telom. Dôleţitým momentom pre túto prácu je
Flusserovo tvrdenie, ţe telesami ako aj vlastným telom sa začína opovrhovať. Rôzne kulty
(opaľovanie, body-building, jogging, ...) predstavujú faktický dôkaz opovrhovania telom:
degradujeme ho na hračku. Konštatuje, ţe kým budeme mať telá, utrpenie bude súčasťou
spoločnosti. O telo sa treba starať21, nám všetkým je spoločná snaha zniţovať utrpenie.
Samotné technické obrazy sú z jeho perspektívy psychadelické22 – všetci budeme
strhnutí vírom telematizovania, závratom z hry 23. Prostredníctvom obrazu sa človek chce
stať nesmrteľným.
Voľný čas (scholé) dosahuje podľa Platóna cieľ ţivota, cieľ múdrosti. (podľa Flusser
2001) V telematickej spoločnosti, na to aby v nej dominovala fantázia, sa voľný čas
premieňa v slávenie, oslavu, uţívanie. Platónsky motív tu strieda ţidovský, v ktorom sa tento
čas vyčleňuje mimo diania. V ţidovskej tradícii „Sabbat“, posledný deň v týţdni je bez cieľa,
lebo sám je cieľom týchto ostatných. Antická voľná chvíľa je „esenciálna“. Ţidovsko –
kresťanská voľná chvíľa je „existenciálna“. Burţoázna revolúcia (15.st) a následne
priemyselná (19.st) toto premenili: teória sa stala technikou, podnikaním a sviatok sa stal
víkendom. Nastáva celková premena nášho vzťahu k tomu, čo ponímame ako voľný čas.
Platónska voľná chvíľa bola otvorená teoretizovaniu, postoju ku svetu zaloţenom na údive24,
pojmovému chápaniu skutočnosti, z ktorého sa vplyvom premeny spoločnosti stáva nástroj
kaţdodennosti. Voľný čas sa premenil v cieľ, v dosahovanie oslobodenia sa od starostí,
20

Viď. 7 kapitola: Premena z pasívneho diváka na aktívneho hráča
Starosť ako základný rozmer ľudskej existencie sa objavuje vo filosofii Martina Heideggera ktorého pojem
„Dasein“ ako sa u nás prekladá „Pobyt“ (preklad: Jan Patočka) je bytie, ktoré má starosť o toto samotné
22
Podľa Manovicha (2003: 31) (viď. IV kapitola) je povaha nových médií fraktálová. Práve fraktál predstavuje
štruktúra, ktorá je charakteristická práve pre psychadelickú kultúru.
23
Toto spojenie podobne ako pojem „Homo ludens“ môže odkazovať na teóriu a delenie hier, kde jednou
kategóriou je práve: vertigo, ilinx = závrat (Huizinga 2000)
24
Podľa: Benyovszky (1998) in Filosofická propedutika, diel I., Praha: Sofis; Benyovszky rozlišuje tri druhy
teoretického postoja: ontologický, transcendentalistický a empirický
21
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predstavuje uvoľnenie, ktorá sa vôbec nezhoduje s ideou teoretizovania, „starania sa“
o svet. Cieľom technologického progresu a následne telematickej spoločnosti sa stáva
zbavovanie človeka od práce. (ibid)
Je nutné poznať povahu univerza technických obrazov. Táto je „audio-vizuálna“, pričom
táto rovina nepochádza z rovín predchádzajúcich, ale jedná sa o novú rovinu.
Pre potreby tejto práce je nevyhnutné uvedomiť si dosah telematickej spoločnosti pre
ţivot jednotlivca: dochádza k akémusi predlţovaniu oblasti moţnosti pôsobenia konkrétnym
jednotlivcom, čoho výsledkom je stieranie obmedzenia fyzickým telom. Ešte príznačnejšie je
Flusserovo konštatovanie ohľadom tela a jeho charakteru, významu pre človeka a postoju,
ktorý k nemu zaujíma. Telo predstavuje akúsi formu „hračky“. Zároveň je prostriedkom, ktorý
nám umoţňuje hranie samotné. Je práve na voľbe konkrétneho jednotlivca ako s týmto
naloţí. Videohra nám sprostredkováva „technický obraz“ formou hry, ktorá si vyţaduje
aktívnu participáciu človeka ako takého na tom, aby táto bola hraná, aby sa diala. Čo sa týka
tela samotného, tak toto môţe participovať na hraní buď aktívne alebo pasívne. Na jednej
strane si predstavme hráča napojeného na senzory, ktorý simuluje beh, ktorý sa následne
premieta na TV obrazovku. Na strane druhej si predstavme hráča, ktorý sedí za počítačom
a len pohybom ovládacieho zariadenia ako je myš či klávesnica kontroluje priebeh hry. Hoci
hráč aktívne participuje na hraní, jeho telo je viac menej pasívne na rozdiel od hráča, ktorý
pred monitorom skutočne beţí, ale zároveň hrá hru.
V nasledujúcej kapitole sa pokúsim vyjadriť k tomu, ako sú videohry na jednej strane
novým médiom a na strane druhej súčasťou kyberkultúry. Práve tieto nám ukáţu dosah
a moţnosti toho ako narábať s technickým obrazom digitálnej doby. Vidíme, ţe hry sú úzko
prepojené s voľným časom a následne s tým, ako človek s týmto naloţí. Voľno-časové
aktivity v priebehu veku prechádzajú premenou. Cieľom tejto práce je poukazovať na to, aký
je prístup k voľno-časovým aktivitám z pozície nášho tela. Je dôleţité mať na mysli, ţe
komerčná produkcia sleduje hlavne spotrebný zámer, ktorý je spojený s uľahčovaním ţivota,
v istom zmysle môţeme hovoriť od odvádzaní pozornosti človeka od celku ţivota k
nahodilostiam. Komerčná produkcia narába s túţbami človeka, ktoré sú v istom zmysle
nekonečné na rozdiel od našich potrieb. Technický obraz prináša človeku nové moţnosti
manipulácie so svetom a sebou samým. A práve manipulácia, narábanie a prístup
k technickému obrazu, ktorý je v našom prípade videohrou, je vlastný predmetu tejto práce.
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4. Kyberkultúra vs. Nové médiá
Pri definícii toho, čo chápeme pod pojmom kyberkultúra, budeme vychádzať z knihy
s rovnomenným názvom, ktorú vypracoval P. Lévy ako správu pre Radu Európy v rámci
projektu: „Nové technológie: kultúrna spolupráca a komunikácia“ (2000). Lévy tento pojem
prepája s iným a to s pojmom kyberpriestor25. Kyberpriestor, ktorý označuje aj ako sieť,
predstavuje „komunikační prostředí, které povstává z celosvětového propojení počítačů.
Tento termín označuje nejen hmotnou infrastrukturu digitální komunikace, ale zároveň
nesmírný oceán informací, který v ní sídlí, stejně tak jako lidské bytosti, které se po něm
plaví a zásobují jej.“ (Lévy 2000:15) Pojem kyberkultúra teda označuje „soubor technik
(materiálních a intelektuálních), praktických zvyklostí, postojů, způsobů uvažování a hodnot,
které se rozvíjejí ve vzájemné vazbě s růstem kyberprostoru“ (ibid:15)
Keby sme túto definíciu aplikovali na predmet tejto eseje, videohry, tak v tom prípade
rozumieme pod pojmom kyberpriestor taký priestor, ktorý vzniká hraním hry a spájaním
počítačov za účelom ich hrania. Jedná sa o konkrétny sociálny priestor, ktorý má svoj pôvod
nie vo fyzickom svete, hoci a práve sa prejavuje aj v tomto, ale primárne vo svete
„počítačovom“. Jedná sa o akúsi „kybernetickú sieť“. Kyberkultúra v našom ponímaní je
celkový prejav, spôsob a samotná existencia hráčov ako komunity, ktorá intereaguje a tvorí
miesto, v ktorom hranie videohry zaujíma špeciálne postavenie. Celospoločenský vývoj
ukazuje, ţe hra ako fenomén predstavuje pojítko nielen špecifickej komunity, ale naopak
celej spoločnosti, ako akýsi jej výraz naladenia. „Hra“ predstavuje formu, ktorá sa aplikuje
nielen v samotnej voľno-časovej aktivite (scholé; grécky), ale práve aj v školskom prostredí
(škola hrou), v ekonomickom prostredí (investovanie, stávkovanie s akciami, ...), vo filosofii
(Wittgeinstein a jeho jazykové hry) či dokonca v matematike (Teória hier (1944); Väzňova
dilema). Táto úvaha, ale prekračuje zámer tejto práce, ale v istom zmysle ukazuje, ţe
kultúra, ktorej charakteristickým prejavom je „hra“26 prekračuje pomyselný tradičný rámec
ponímania kultúry hrania sa ako špecifickej aktivity vydelenej mimo kaţdodenný ţivot.
Lévy jasne konštatuje, ţe spoločnosť je technikou nie determinovaná, ale práve, ţe táto
ju podmieňuje, nakoľko kyberpriestor dal a dáva vzniknúť novým kultúrnym formám.
Zoberme v úvahu celospoločenskú premenu, ktorú podmienil internet a spôsob akým
globalizoval a zjednotil svet, zváţme miesto sociálnych sietí v našich ţivotoch a sledujme ich
re-lokáciu z fyzického do kyberpriestoru, do virtuálnej skutočnosti. V centre pozornosti mojej
práce je práve hráč videohry ako súčasť sociálnej komunity, na jednej strane virtuálnej a na
druhej strane fyzickej. Dôleţitým medzníkom tu vyvstáva otázka rozhrania („interface“), ktoré
25

Ako sám Lévy uvádza, tento ako prvý použil Gibson v románe Neuromancer (1984).
V tomto mieste stojí za pripomenutie už spomínaný pojem V. Flussera (2001): homo ludens, ktorý môžeme
spájať s práve popisovaným rysom spoločnosti.
26
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Lévy (2000) charakterizuje ako „všechny hmotná zařízení, která umožňují interakci mezi
vesmírem digitalizovaných informací a běžným světem“ (ibid:34) Za zmienku stojí aj Lévyho
postreh, ţe rast virtuálna27 so sebou prináša rast reálna. Tento moment je v našom zmysle
príznačný v poukázaní na to, akým smerom sa momentálne uberá vývoj spojený
s videohrami a konzolami. I keď na jednej strane expanduje bujnenie sveta zaloţeného vo
„virtuálnom“, naďalej majú určité skupiny potrebu vyhľadávať fyzický kontakt.28 Ţijeme
v dobe aktívnej spolupráce, dobe „postprodukcie“ (Bourriaud, 2004), ktorá jasne ohlasuje, ţe
divák, v našom prípade hráč, je pripravený a ţiada väčšiu mieru participácie. Ako zistíme
z kapitoly venovanej histórii videohier, pre predchádzajúcu dobu bol charakteristický pasívny
spektákl. Človek v roli diváka bol uvedený do situácie nepriamej participácie na objekte
svojho záujmu. Naopak tendencie súčasnej doby ukazujú, ţe tento divák sa mení
v účastníka, ktorý preferuje nie vizuálny dojem, ale haptickú skúsenosť. Tento fakt sa
ukazuje napr. na poli galerijných inštalácií, ktoré sa od objektov za sklom menia v objekty
vyzývajúce k dotyku a tento fakt je moţno demonštrovať nielen, ale práve aj na inštaláciách
pracujúcich s novými médiami29. Na jednej strane môţeme vidieť tendenciu minimalizovania
participácie z pohľadu nášho tela a s ňou spojenú snahu angaţovať sa na „virtuálnom“. Na
strane druhej je moţno vidieť, ţe naša fyzická existencia a fyzický priestor sú dôleţitým
bodom, bez ktorého by aktívna spolupráca, angaţovania a samotné hranie nebolo moţné.
Virtuálna komunita, z pohľadu tela je teda skôr pasívna a fyzická komunita, z pohľadu nášho
tela je skôr aktívna.
Aký je teda rozdiel medzi kyberkultúrou a novými médiami? Lev Manovich (2003)
uvádza, ţe obe predstavujú iné pole výskumu. Kyberkultúru poníma ako štúdium rôznych
sociálnych fenoménov, ktoré sú prepojené s internetom a inými, novými formami
komunikácie. V prípade štúdia videohier sa jedná o komunity, ktoré sa tvoria okolo hrania
„online“ hier pre viac hráčov, otázku identity tohto hráča, či napríklad aj „genderová“ otázka.
Nové média sa orientujú práve na nové objekty kultúrneho charakteru, ktorých vznik bol
umoţnení prostredníctvom technológií prepojených nielen s komunikáciou po sieti. Tak isto
sa zaujímajú o kultúrne javy a paradigmy, ktoré nie sú len výsledkom ontologického
pôsobenia siete, ale práve výsledkom pôsobenia samotným počítačom ako médiom.
Kyberkultúra sa teda orientuje viac na sociálnu stránku a vytváranie sietí, pričom teória
27

Definícia virtuálneho (podľa Lévy 2000) prechádza historickou premenou, v ktorej predstavuje niečo iné
napr. vo filosofickom zmysle (sila, ktoré jestvuje bez toho že by bola prítomná; semienko – strom),
všeobecnom (pomyselný, falošný, nereálny) či technologickom (ilúzia senzomotorickej interakcie
s počítačovým modelom)
28
Mám na mysli fyzické stretnutia fanúšikov rôznych hier ako napr. Warcraft (Blizzard 1994) či iných. Ako si
neskôr ukážeme, podľa tejto eseje, jestvuje tendencia istých hráčov vyhľadávať tzv. aktívne hry a práve tieto
aktívne hry majú tendenciu umocňovať pocit z fyzickej existencie, z nášho tela (viď. 10 kapitola)
29
Viď. VII kapitola: inštalácie video-umelca Nam Jun Paika
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nových médií skúma kultúru a komputovanie ako také. Manovich (2001) spája nové médiá
s procesom prenosu informácie z analógovej do digitálnej podoby prostredníctvom počítača.
Definuje päť charakteristík, ktoré definujú nové médiá, nie v absolútnej rovine, ale vo forme
moţnosti:
1) Číselná reprezentácia,
2) Modularita,
3) Automatizácia,
4) Variabilita a
5) Transkódovanie.
Na odlíšenie od starých médií udáva Manovich (2001) tieto rozdiely:
1) novými médiami sú analógové médiá konvertované do digitálnej podoby; súvislý proces
bol nahradený deliteľným,
2) všetky digitálne média zdieľajú spoločný kód (binárny30) – toto umoţňuje, aby rôzne
typy médií boli sprostredkované jedným zariadením – počítačom,
3) umoţňujú ľubovoľný prístup, z ktoréhokoľvek momentu média,
4) digitalizácia spôsobuje stratu informácie,
5) umoţňujú nekonečné kopírovanie bez straty kvality oproti originálu,
6) sú interaktívne.
Ako vidíme tak ako teória nových médií tak aj teória kyberkultúry sa dotýka dôleţitého
momentu a to otázky fyzického sveta ako „rozhrania“ človeka majúceho starosť o svoje
bytie. Priestor prechádza istou premenou, nakoľko sa predlţuje, či uţ „odhmotňovaním“
(kyberpriestor) alebo „technologizáciou“ (nové média). Ako uvidíme neskôr, dochádza nielen
k premene vnímaniu priestoru, nakoľko sa objavujú nové prostriedky manipulácie s týmto,
ale práve dochádza aj premene nášho vzťahu k nášmu telu. Mení sa to, ako ponímame
naše telo a následne sa posúvajú naše hranice toho, ako môţeme s týmto narábať,
manipulovať.
Na tomto mieste povaţujem za dôleţité uviesť ďalší pojem, ktorý spája rozhranie
a človeka a ktorý sa zabýval vo vedecko-technologickom svete: HCI („human-computer
interface“), pojem rozhrania medzi človekom a počítačom, ktorý sa týka vzťahu medzi
počítačom a jeho pouţívateľom. Práve takéto rozhranie bude predmetom nášho záujmu

30

Deleuze a Guattari píšu, že „binárna logika je spirituálnou realitou koreňa stromu.“ (2003) Podľa ich názoru
je to práve binárna logika a vzájomné – jednovýznamové vzťahy, ktoré dominujú v psychoanalýze, lingvistike,
štrukturalizme a informačnej vede. Nastupuje rhizom, štruktúra bez centra, ktorej každá časť môže byť
výnimočným dielom; rozmanitosť. Jednotky striedajú formácie či lepšie povedané smery, ktoré sú v pohybe.
Rhizom je anti-genealógiou, nie je predmetom reprodukcie, ani vonkajšej ani vnútornej, je krátkou pamäťou či
skôr anti-pamäťou. Funguje ako variácie, expanzie, dobytie, ukoristenie, výhonok. Je ako mapa,
modifikovateľná, zameniteľná, napojiteľná. Je bez centrálnej riadiacej jednotky: je spôsobom stávania sa.
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v predposlednej časti tejto eseje, ktorá bude venovaná analýze reklám na herné zariadenia,
nazvime ich „prístroje“, ktoré hráčovi slúţia k tomu, aby hru ovládal a teda aby mohol
rozhodovať o jej výsledku. Pojem,

ktorý prepája

Manovicha

s Viriliom je pojem

teleprezencie: schopnosti vidieť a konať na diaľku (Manovich 2001, s.165). Ovládacie
zariadenia, ktoré nám slúţia k manipulácii objektov na monitore počas hrania hry prešli
značnou premenou. Od prvých, jednoduchých, ako tomu bolo u arkád, cez „joystick“, myš či
klávesnicu napríklad mimo iných aj k bezdrôtovému „gamepadu“. V ich prípade ešte
teleprezencia nie je dokonaná, ale predstavujú historický proces jej nastávania. Budúcnosť
sa odhaľuje v podobe zariadení, ktoré umoţňujú hráčovi ovládať hru prostredníctvom
reprezentácie reality. Teleprezencia rozlišuje dva módy svojho výskytu: 1) aktuálne bytie
v umelom virtuálnom svete alebo 2) bytie vo vzdialenom skutočnom mieste prostredníctvom
ţivého video obrazu. Teleprezencia je anti-prezenciou, je formou akejsi tele-akcie, teda
konaniu na diaľku. (Manovich, 2001)
Táto práca je kdesi na pomedzí týchto. Jej cieľom je zachovať pozíciu hráča. V tomto
zmysle ostáva sociálnou, orientovanou na priestor, či uţ fyzický alebo ten virtuálny. Na
druhej strane je jej zámerom sledovať vzťah medzi telom hráča a hraním videohry a spôsob,
akým hráč k hre pristupuje. Tu zohráva dôleţitú úlohu práve „nové médium“ v podobe stále
sa zdokonaľujúceho „rozhrania“. Ako sa snaţím ukázať, bude spočívať na rozhodnutí hráča,
ak mu to bude umoţnené, aby si zvolil akým spôsobom bude pristupovať k hraniu videohier.
Mojím zámerom je ukázať, ţe videohry je moţné hrať buď aktívne alebo pasívne, respektíve
moţnou kombináciou týchto. Nastupujúce technologizácia bude so sebou prinášať nové
ovládacie zariadenia, nakoľko trh vyţaduje zmenu a nové trendy, ktoré preň predstavujú
moţnosť oţivenia s cieľom vyššieho záujmu kupujúcich. Telo ako ovládací prvok môţe
zohrávať v tejto situácii dôleţitú úlohu, nakoľko predstavuje základné fyzické obmedzenie
hráča s ktorým kaţdý vývojár musí počítať a následne sa s ním vysporiadať. Toto môţeme
vidieť aj na príklade rôznych zariadení slúţiacich na sprostredkovanie virtuálnej reality, alebo
„3D“ obrazu. Tieto predstavujú formu extenzie nášho tela, jeho orgánov (predmet tejto
eseje), ale zároveň prinášajú formu záţitku (komerčný zámer).
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5. Videohra
Na predchádzajúcim stranách sme sa postupne zoznámili s troma okruhmi, ktoré sa
pomyselne stretávajú v kapitole nasledujúcej. Rôzne definície hry nám mali sprostredkovať
to čo predstavuje, ako je moţné ju chápať a interpretovať a hlavne boli význačné svojou
snahou zachytiť jej povahu poukazovaním na jej vlastnosti. Nasledovala kapitola, ktorá nám
priblíţila podstatu toho, čoho sa dotýka práve táto esej, videohier. Videohra je na jednej
strane hrou, ale na druhej strane médiom, novým, technickým, ktoré napreduje vďaka
kyberpriestoru, ktorý pochádza z tej istej roviny ako videohra, z roviny počítačov.
V nasledujúcich kapitolách sa pozrieme bliţšie na samotnú videohru skrz jej definíciu
a potom prostredníctvom archeológie aj na jej históriu.
Jesper Juul (2005) uvádza, ţe videohry sú kombináciou pravidiel a fikcie, sú
kombináciou niečoho skutočného a niečo vymysleného. Pravidlá poskytujú hráčovi úlohy,
ktoré musí prekonávať. Fikcia vytvára „svet“, v ktorom sa hra deje, v ktorom ju hráč hrá. Juul
je zástanca „ludologickej“ pozície. Prekračuje pôvodné východiská chápania hry, ktoré sa na
ňu pozerali ako na naratívnu štruktúru. Wilson (2004) uvádza, ţe hry z ludologickej pozície
sú „ergodické“ – ponímané ako texty čistého hrania a teda nesúvisia s inými naratívnymi
vizuálnymi médiami a majú viac spoločného s ne-digitálnymi hrami (kocky, monopoly, šach,
atď.). Juul (2005) sám hovorí, ţe v počiatkoch svojej vedeckej dráhy zastával názor, ţe fikcia
je len nepodstatnou súčasťou hry. Aţ postupom času si uvedomil jej vlastný potenciál, ktorý
neskôr previedol do svojej definície. Hru poníma ako transmediálnu a počítač ako herné
médium. Videohry poníma ako na napol-reálne, respektíve na napol-fiktivné.
Za uvedenie stojí aj fakt, ţe Juul (2005) rozlišuje medzi „hard-core“ hráčmi
a príleţitostnými hráčmi. Na jednej strane sa jedná o oddaných fanúšikov, na strane druhej
náhodných účastníkov „mainstreamu“, nakoľko prirovnáva videohry k populárnej hudbe.
Podľa jeho názoru je medzi týmito rozpor. Zároveň uvádza, ţe rôzne skupiny, typy hráčov sú
známkou zrelosti média. Novátorské hry často nie sú tie populárne, ale naopak tie, ktoré sa
vyznačujú tým, ţe urobili zábavným, respektíve predmetom záujmu hrania niečo čo bolo
predtým povaţované za vedľajšie, či nudné. V tomto prípade hovorí Juul o presúvaní dôrazu
a prirovnáva to k situácii realistických románov na konci 19.storočia, či dominancii rôznych
prvkov v rôznych umeleckých štýloch, či dokonca dobách. V rámci celku hráčskej komunity
jestvujú rôzne prístupy k hraniu, ktoré reflektujú rôznorodosť zamerania jednotlivých hráčov.
V rámci tejto práce sa snaţím ukázať fakt, ţe sú hráči, ktorí sa zameriavajú na telo, tak ako
takí, ktorí ho posúvajú do úzadia.
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Juul (2005) sa snaţí prekonať predchádzajúce definície hry ako takej a to takým
spôsobom, ţe vytvára model, ktorý pomenováva: „klasický herný model“ a ktorý zahrňuje
všetky dôleţité vlastnosti hry popisované rozličnými autormi.
Klasický herný model má šesť prvkov:
1) Pravidla: hry sú zaloţené na pravidlách
2) Premenlivý, kvantifikovateľný výsledok: hry majú premenlivý a merateľný výsledok
3) Zhodnocovanie výsledkov: rozdielne moţnosti výsledku sú pripisované rozličným
hodnotám, niektorým pozitívne, iným negatívne
4) Hráčovo úsilie: hráč vynakladá úsilie na to, aby ovplyvnil výsledok (hra je výzvou)
5) Hráč podlieha výsledku: hráč je emočne naviazaný na výsledkom hry tým spôsobom,
ţe sa bude cítiť ako víťaz a bude šťastný v prípade pozitívneho výsledku avšak sa
bude cítiť porazene a nešťastne, pokiaľ bude výsledok pre neho nepriaznivý
6) Prenositeľné dôsledky: ta istá hra (ako súbor pravidiel) môţe byť hraná bez
dôsledkov v reálnom ţivote
Na základe klasického modelu definuje hry, ktoré sú na jeho hraniciach. Jedná sa o
simulácie ako napr. hra SimCity, nakoľko takýto typ hier nemá jasne stanovený cieľ. Preto
tento model reviduje a prichádza s vlastnou definíciou pre videohry.
Juul (2005) poukazuje vo svojej knihe na to, ţe Caillois sa mýlim svojím predpokladom,
ţe hry sú buď fiktívne alebo riadené pravidlami. Poukázal však pri tom na zaujímavou
podobnosť medzi pravidlami a fikciou v tom, ţe obsahujú prvok vydelenia mimo zvyšok
sveta. Pravidlá vydeľujú hru zo zvyšku sveta vymedzením oblasti, kde sa uplatňujú pravidlá.
Fikcia je tá, ktorá produkuje svet iný od sveta reálneho. Priestor hry je súčasťou sveta,
v ktorom je hra hraná. Priestor fikcie je mimo svet, z ktorého pochádza.(Juul 2005:164)
Nadväzuje na Huizingu, Katie Salenovú a Erica Zimmermana a pouţíva termín magický kruh
na popísanie hraníc medzi kontextom, v ktorom je hra hraná a tým, čo je mimo tento kontext.
Ponúka nám dve schémy. Prvá:

(Reálny)
PRIESTOR SVĚTA

Herný
priestor

Magický kruh
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Druhá schéma v ktorej je fiktívny svet podobný reálnemu svetu. Tento je charakteristický
napríklad pre videohry adaptované na športy. Dochádza tu k projekcii fiktívneho sveta,
pričom hra je hraná vnútri tejto projekcie:

REÁLNY SVET

FIKTÍVNY SVET

Herný
priestor

Projekcia
fiktivneho sveta
Magický kruh

Juul uvádza mimo iných aj fakt, ţe tak nové médium ako je počítač je v zhode s niekoľko
tisíc rokov starými ne-elektronickými hrami. (Juul 2005:201) Hra je podľa neho rámcom,
v ktorom vidíme veci odlišne (napr. nikto z nás nechce byť účastníkom dopravnej nehody,
ale môţeme hrať v hry, v ktorých ich spôsobujeme; v domácnosti uprednostňujeme
neporiadok alebo nevynášanie smetí, ale i tak môţeme hrať hry s obdobnou tematikou).
S hraním videohier súvisí aj výskyt nezámerných udalostí, ktoré ich tvorca nepredpokladal,
ale tieto sa môţu vynoriť počas hrania.
Modely, ktoré nám ponúka Juul (2005) nám ukazujú ako funguje hranie. Mojím
zámerom je ukázať a v istom zmysle prekročiť rámec týchto definícií a to tým spôsobom, ţe
si uvedomíme, ţe je to práve telo hráča, ktoré je prostredníkom medzi hraním hry a
magickým kruhom, ktorý sa tvorí v rámci reálneho alebo fiktívneho sveta. Telo je
rozhraním, ktoré umoţňuje človeku nielen pobývať vo svete a zaţívať kaţdodennosť, ale
práve aj sa hrať. Človek je v istom zmysle odkázaný na svoju fyzickú existenciu. Práve preto
je výzvou pre kaţdú dobu, aby sa táto s ním vysporiadala sebe špecifickým spôsobom. Ako
som uţ uviedol, v súčasnej dobe dochádza k premene nielen chápaniu priestoru, ale aj
nášho tela, ktoré predstavuje akýsi „vlastný priestor našej existencie“. A práve tento je tým,
ktorý vstupuje respektíve nevstupuje do magického kruhu, ktorý sa nám ponúka
prostredníctvom hry. Ako si ukáţeme, práve voľba konkrétnej hry a následná telesná
dynamika ukazuje akým spôsobom sa konkrétny hráč hrá prostredníctvom svojho tela.
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6. Stručná história videohier
Táto kapitola je systematicky rozčlenená do troch menších celkov. Slovo „stručná“
nevypovedá ani tak o jej samotnej dĺţke ako skôr o fakte, ţe videohry sú vzhľadom na hry
ako také31 fenomén pomerne mladý, s ktorý sa človek konfrontuje aţ v druhej polovici
20.storočia. V prvej časti sa pozrieme na to, čo by sme mohli označiť za predchodcu
videohier. V skratka si zhrnieme „stručnú“ históriu automatov a arkád, teda zariadení, ktoré
slúţia človeku ako voľno-časová aktivita. Cieľom tejto eseje nie je vynášať hodnotiace súdy
o tom, či arkády, automaty alebo videohry sú alebo nie sú prospešné, respektíve či
predstavujú isté nebezpečenstvo pre spoločnosť ako takú. Jej zámerom je skúmať to, ako
k nim pristupuje hráč z pozície svojho tela.
Druhá časť sa venuje histórii ako samotných hier, tak zariadení s nimi spojenými,
nakoľko práve tieto predstavujú isté premostenie medzi hrou a naším telom. V poslednej
časti sa pozriem na súčasnú situáciu na poli herných zariadení.
A. Arkády
Huhtamo (in Mayer 2005) uvádza, ţe videohry sú fenomén, ktorý by sme mohli spájať
s tradíciou pouţívania klávesnice, ale v zapätí dodáva, ţe tento sám je oveľa širší fenomén,
ktorý prepája človeka s rôznorodými zariadeniami (napr. klavír). A práve prepájanie človeka
prostredníctvom rozhrania je momentom, ktorý spája videohry s prvými industriálnymi
zariadeniami mechanického charakteru, ktoré sa objavujú v továrňach v 19. a na začiatku
20. storočia. Na jednej strane tu boli stroje určené pre produkciu. Na strane druhej stroje
určené na relaxáciu, akési „verejné zábavné zariadenia“, ktoré nespĺňajú poţiadavku
uţitočnosti. Samotný pracovník, ako súčasť výrobného procesu, sa sám stáva strojom,
alebo vystupuje v podobe časti nejakého „stroja“, s jediným cieľom, aby ovládal svoje telo
s cieľom maximalizácie svojho pracovného výkonu. Stroje sa neobjavujú len v továrenských
halách, ale aj na stoloch v kanceláriách (napr. písací stroj, mechanická kalkulačka, telefónne
ústredne, ...). Stroje pomaly prenikajú do celej sféry kaţdodennosti. Medzi inými aj mincové
automaty, ktoré sú charakteristické tým, ţe za vhodené peniaze niečo vrátia (napr. veštba,
elektrický šok, ...). Výkon participujúceho záujemcu, v tomto prípade môţeme hovoriť
o divákovi, bol minimalizovaný na vhodenie mince, po ktorom nasledoval pasívny „spektákl“,
ktorý eliminoval aj interaktivitu. Huhtamo hovorí o „magickom kruhu“ (tento pojem je
pripisovaný Huizingovi, in Juul 2005), do ktorého divák nemohol zasahovať. Divákovi bola
31

Juul (2005) koncipuje „klasický herný model“, ktorý popisuje hry v rámci viac ako 5000 ročnej histórie hier
ako takých. Ludologická pozícia, ktorú zastáva a ktorá skúma hry samotné, spája elektronické hry s neelektronickými, ktoré je možné vystopovať až k Starovekej egyptskej civilizácii (spomína hru senet).
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poskytovaná len ilúzia interaktivity v podobe hodenia mince, Huhtamo toto označuje za
stratégiu komerčného kapitalizmu, ktorý dal konzumentom oproti spektáklu výkladov
v jednotlivých obchodoch pocit, ilúziu moci nad strojom v podobe opakového pouţitia,
vhodenia mince. Objavovali sa rôzne iné automaty (napr. fonograf, diorama, zoetrop ...).
Cieľ mali jasný, trávenie času v podobe zábavy, záţitku.
Nástup automatov určených na „gemblovanie“, prináša, okrem hmatového záţitku,
hráčovi pocit, akýsi „magický kruh“ v novej podobe, v podobe spojenia, ktoré vznikalo medzi
zariadením a hráčom. Boli to automaty zaloţené čisto na princípe náhody, pričom ich
hlavnou úlohou bolo uzamknúť hráča v bludnom kruhu opätovného pokúšania šťastia.
Objavujú sa aj rôzne automaty, ktoré vyţadovali od participanta silu, presnosť v podobe
streľby, či zručnosť v podobe pretekania sa. „Pinball“ predstavený v 30.rokoch bol hrou
zameranou čisto na záţitok a zábavu, bez odmeny, či moţnosti profitu. Ľudia sa orientovali
na automaty v čase svojho voľna, prestávok v práci. Predstavovali formu úniku
z kaţdodennosti. Huhtam hovorí o ich terapeutickej funkcii vzhľadom na prácu, ktorá sa
práve často odohrávala v továrenských halách či v kanceláriách a ktorá predstavovala
repetitívnu a monotónnu rutinu. Avšak na druhej strane sa s nimi spájalo riziko závislosti, či
prehnaného záujmu. Arkády ako bol pinball slúţili k novým manifestáciám sociálnych väzieb
a ţelaného statusu. Predstavovali nový nárok pre telesnú aktivitu, ktorá aspoň takto mohla
vykročiť zo zauţívaného rádu. Jednalo sa o akúsi „bilokáciu“: pobyt na dvoch miestach
v rovnakom čase; vstup do mikro-sveta arkády a zároveň pomyselného makro-sveta v
podobe účasti v skupine ako celku, ktorý obklopoval hráča.
Pôvod elektronických, oproti mechanickým, arkád na peniaze je teda moţno vystopovať
v hrách: Computer Space (1971) a Pong (1972) od Nolana Bushnella. Podľa Huhtama (in
Mayer 2005) sa v prípade elektronických hier jedná o manifestáciu vzťahu medzi človekom
a strojom. Jednalo sa spojenie nielen prostredníctvom rozhrania, ale aj komunity. Prvé
automaty boli verejným prostriedkom, ktorý aţ v neskoršom období začal prenikať aj do
domácností. Jedným z rozhodujúcich momentov bol však rastúci odpor voči mincovým
automatom a priemyslu, ktorý prostredníctvom nich vznikol. V tomto momente sa tvorcovia
arkád snaţia oţiviť záujem ľudí a sprostredkovať im formu rodinnej zábavy. Herz (1997)
(podľa Huhtama 2005) tvrdí, ţe po „deštrukcii“ arkád sa ich komunita preorientovala na
sieťové a internetové hry na hrdinov (RPG).
B. Videohry
Malliet a Meyer (in Mayer 2005) uvádzajú, ţe príchod videohier je moţno spájať na
jednej strane so zariadeniami ako je pinball či stolné hry a na strane druhej s rýchlym
tempom rozvoja počítačovej techniky hlavne v 40. a 50. rokoch. Videohra v princípe nie je
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nič iné ako počítačový program. Väčšinou sa za rok príchodu videohier povaţuje 1962, ale
Mallliet s Mayerom, s odvolaní sa na Huntera (2000) uvádzajú, ţe za prvé spojenie hry
a počítača je moţno povaţovať Tennis for two od Willyho Higinbothama (1958), ktorý
vytvoril pre účely prezentácie program, simuláciu, ktorá umoţnila interakciu medzi hráčmi
a strojom. Istú formu interakcie je moţno pripisovať uţ pinballu, ale táto bolo značne
limitovaná. Pinball ešte nebol videohrou. Higinbotham v istom zmysle povedané
pretransformoval odmenu z roviny fyzickej na imaginárnu, ktorá závisela na hráčovi. Ďalším
aspektom bolo zjednodušenie, ktoré slúţilo nielen tvorcom videohier, ale aj stolných hier, či
hier pre deti.
Medzi skutočných, prvých vynálezcov videohier patria: Steve Russell, ktorý vytvoril hru
Spacewar (1962) ešte ako študent MIT, Massachusetts. Jednalo sa o prvú „hru“, ktorá bola
naprogramovaná na počítači.(Malliet, Mayer 2005:24). Druhým muţom je Ralph Baer, ktorý
v roku 1966 predstavil inováciu v podobe zariadenia, ktoré mohlo byť pripojené k televízoru
a ktoré umoţňovalo hrať hru na štýl hry ping-pong, ktorú v roku 1967 doplnil o simuláciu
hokeja. Je pokladaný za tvorcu prvých videohier určených pre domáce prostredie.
Najznámejším je však Nolan Bushnell, ktorý v roku 1970 priniesol svetu hru Computer
Space. Jednalo sa o hru, ktorá nebola nijako inovatívna, ale prenikla do mnohých oblastí.
Prepojil totiţ hru so zariadením akým bol v tej dobe pinball. Vytvoril tak prvú videohernú
arkádu, ktorá bola zároveň primárne orientovaná na zisk. Nakoľko sa táto hra ukázala
komplikovanou, priviedlo to verejnosť k tomu, aby ju ignorovala. Bushnell v roku 1972
prichádza z hrou Pong. Z Pongu sa stal prvý „herný hit“, ktorý odštartoval celý priemysel.
Hoci Baer odhalil podobnosti medzi jeho simuláciou a Pongom, čo viedlo k sporu
o autorstvo, Bushnellov hlavný prínos spočíval v tom, ţe preniesol videohry zo sveta
vedeckého bádania do sféry kaţdodennosti. (Malliet, Mayer 2005:25)
Začiatkom 70. rokov spoločnosť Magnavox kúpila licenciu od Ralpha Baera a vytvorila
prvú konzolu s názvom Odyssey (1972). Jednalo sa o analógové zariadenie, ktorého
moţnosti boli limitované ohľadom mnoţstva hier, či zobrazovania, nakoľko v tomto období
nejestvoval rozdiel medzi „konzolou“ a „hrou“, nakoľko hry boli naprogramované do
samotného zariadenia. Uţ v toku 1976 prichádzajú konzoly Studio II (RCA) a Channel F
(Fairchild) v rámci ktorých hra nebola vstavaná do zariadenia, ale priniesli novinku v podobe
samostatných vyberateľných kaziet, tzv. cartridge systém. V tomto období prichádzajú na trh
aj nové ovládacie zariadenia ako joystick alebo napodobeniny zbraní, ktoré sa postupne stali
samozrejmosť kaţdej konzoly. Koncom 70.rokov dominovala na trhu konzola, či presnejšie
povedané VCS („video computer system“) Atari 2600, ktorá nebola počítačom v pravom
zmysle slova. Tendencie tejto doby však jasne ukázali, ţe s rozvojom počítačovej techniky
bude dochádzať aj k rozvoju kvality hier (Malliet, Mayer 2005:28). V roku 1974 Milton
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Bradley vytvoril hru Simon, ktorá bola prechodom medzi skutočnou videohrou (spočívajúcou
v počítačovom programe) a mechanickou hračkou.
Ako kaţdý iný aj priemysel s videohrami a konzolami prechádzal rôznymi obdobiami, od
horších k lepším. Do roku 1978 si prvenstvo drţali Spojené Štáty Americké. V tom istom
roku však spoločnosť Taito (Japonsko) vydáva hru Space Invaders (arkáda) (tvorca: Michael
Kogan), ktorá sa stala väčším hitom neţ dovtedy populárne „pachinko“ automaty. Úspech
hre priniesli nové prvky ako príbehová línia, hoci primitívna, ďalej to, ţe hra nemala koniec
a to, ţe pouţila zvuk funkčným spôsobom. V roku 1981 spoločnosť Namco uvoľňuje na trh
labyrintovú hru Pac-Man (arkáda), ktorý sa stal prvou hviezdou éry videohier, ktorá dala
celému priemyslu nový, menej násilný ráz. (Pool 2000, podľa Malliet a Meyer 2005:29)
Zámerom tvorcov bolo sprostredkovať atmosféru spojenú s dobrým pocitom. Začiatkom
80.rokov prichádzajú japonské spoločnosti Sega a Nintendo s novými ţánrami, ktorými
odmietli techniku klonovania známych a osvedčených titulov. Jednalo sa o hry spojené so
zdolávaním

prekáţok

(obstacle

game) a hry

spojené

s lozením

(climbing

game).

Najznámejším prípadom druhej menovanej je Donkey Kong (Nintendo 1981), ktorú
nasledovala hra Space Panic (japonská spoločnosť zameraná na arkády Universal 1981).
Donkey Kong priniesla dôleţitý prvok v tom, ţe priviedla na svetlo sveta dve postavy:
virtuálnu, „Jumpmana“, z ktorého sa neskôr stal „Mario“ a reálnu v osobe tvorcu, Shigeru
Miyamoto, ktorý v 80. rokov vytvoril pre spoločnosť Nintendo niekoľko zásadných titulov.
V USA si pozíciu jednotky udrţuje spoločnosť Atari, ktorá si uvedomila nutnosť tvoriť dobré
a inovatívne hry. V roku 1979 uviedla na trh hru Adventure (pre konzolu Atari 2600), ktorá
ako prvá adventúra pouţila grafické rozhranie namiesto textového editoru a v roku 1981 hru
Battlezone (FPS32), ktorá vynikala po grafickej stránke ako ţiadna iná. V tom istom roku
predstavuje spoločnosť Williams hru s názvom Defender, ktorý prichádza s koncepciou
herného sveta, ktorý nebol obmedzený hranou monitora. V tomto období sa objavujú aj prvé
simulátory ako Grand Prix Monaco (Sega 1979), RPG33 hry zaloţené na Dungeons and
Dragons (Tactical Studios Rules 1974) či myšlienkových hier ako Qix (Taito 1981).
Počiatkom 80.rokov dominovali na trhu s konzolami spoločnosti Atari, Mattel a Coleco.
Spoločnost Nintendo sériou „Game and Watch“ dobíja trh prenosných herných zariadení.
V tomto období pokračuje rozdeľovanie spoločností zameraných na distribúciu (napr.
v 70.rokoch Midway) a na vývoj. Vznikajú prvé malé, nezávislé spoločnosti (Activision), ktoré
produkujú hry pre určitý formát. Po roku 1978 nasledovala v roku 1983 druhá kríza, ktorá
podobne ako tá prvá súvisela s nadprodukciou hardwaru. Situácia sa stabilizovala okolo
roku 1986, kedy dominanciu preberá spoločnosť Nintendo na čele so Shigeru Miyamotom,
ktorý v roku 1983 prináša na trh hru Mario Bros. a v roku 1985 titul Super Mario Bros., ktoré
32
33

FPS: First person shooter – Strielačka z prvej osoby
RPG: Role playing games – Rolové hry, Hry na hrdinov
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sú spojené s konzolou Famicom (Japonsko) respektíve NES (USA)34. Táto hra bola
výnimočná tým, ţe spojila hranie s interaktívnym kresleným filmom. Nintendo sa pri vývoji
hier spoliehalo na menšie vývojárske tímy, spoločnosti. V roku 1989 predstavuje prenosné
zariadenie s názvom GameBoy, ktorá je zaloţené na systéme cartridgov a ktoré preslávilo
hru ruského matematika Alexeia Pjitnova Tetris (1985). Počas 80. rokov sa takisto počítače
ukazujú ako silný hráč na poli videohier, nakoľko disponujú značným výkonom a ovládacími
zariadeniami ako je myš či klávesnica (Amiga, IBM, Macintosh). Zamestnanec spoločnosti
Lucasfilm Games (neskôr LucasArts) Ron Gilbert vynachádza v roku 1987 techniku „zamier
a stlač“ („point-and-click“), ktorá umoţňuje hrať hry práve prostredníctvom myši. Spoločnosť
prichádza na trh s hrami ako Maniac Mansion (1987) či The Secret of Monkey Island (1990).
Aj vďaka tejto technike a zdôraznenia príbehu sa v 80.rokoch objavuje ţáner, ktorý sa stal
jedným z najviac návykových: stratégie. (podľa Malliet a Meyer 2005) Prvou lastovičkou je
hra Zaxxon (1982), ktorá pouţíva izometrickú perspektívu35, neskôr sa objavujú ďalšie:
SimCity (Will Wright 1988) či Civilization (Sid Maier, 1990). RPG a adventúry sa v tomto
období stali doménou počítačov, výnimkou bola hra Legend of Zelda (Shigeru Miyamoto
1986, NES), ktorá predstavovala kombináciu úrovňových hier ako Mario Bros., hier
spojených s hľadaním ako Kings Quest a RPG ako napríklad Ultima, ktorá spopularizovala
práve ţáner RPG.
Počas 80.rokov arkády pomaly, ale isto ustupujú do úzadia pred video-konzolami
a počítačmi. Preţívajú len vďaka špecifickému typu hráčov. Objavuje sa ţáner „beat ‘em up“
zaloţený na bojových filmoch. Hry ako Street Fighter (Capcom 1987) či Double Dragon
(Technos 1987) vyuţívajú techniku „skrolovania“ a vyţadujú pomerne veľa hráčskych
schopností. Problémom sa ukáţe ich stránka spojená s násilím a tak strhávajú vlnu obáv zo
strany rodičov, politikov či médií (Le Diberder a Le Diberder 1993 podľa Malliet a Meyer
2005).
Pre 90.roky je najpríznačnejšia „vojna bitov“ (Malliet a Meyer 2005). V roku 1991 je
konzola NES porazená konzolou Mega Drive (USA: Genesis) (Sega 1989), ktorá oproti 8bitom NES prichádza so 16-bitovou technológiou. V roku 1994 predstavila spoločnosť Sony
prvú generáciu konzoly Playstation s 32-bitovým procesorom a na miesto cartridgov pouţíva
formát CD-ROM. Ďalšími boli Jaguar (Atari 1993), 64-bitová technológia, Saturn (Sega
1994), Nintendo 64 (Nintendo) a Dreamcast (Sega ) so 128-bitovým procesorom
a moţnosťou pripojenia na internet. Pre túto dobu bol charakteristický úpadok prenosných
konzol a arkád a dominancia spoločnosti Microsoft na poli osobných počítačov a takisto

34

Jedná sa o tú istú konzolu distribuovanú pod iným menom
Jedná sa premenu 3D objektov (ako je napr. kocka) do 2D „sveta“ prostredníctvom „vtáčej perspektívy“ –
pohľad na objekty pod uhlom, zhora.
35
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nástup hier zaloţených na „3D engine“ . V roku 1992 vychádza Wolfenstein 3D (ID
Software), ktorý vyuţíval technológiu „polygónov“37. Formuje sa nový ţáner: FPS 38
(strielačka z prvej osoby) pod ktorý patrili hry ako Doom (I. 1993,II. 1994) či Quake (I. 1996,
II. 1997, III. 1999), pričom Quake ako prvý vyuţíva potenciál hranie hier prostredníctvom
internetu a takisto umoţnil hráčom, vďaka programu QuakeC, vytvárať si vlastné mapy, či
postavy. Medzi 3D formát sa ustálili aj simulátory (silnú pozíciu získala spoločnosť Electronic
Arts) a adventúry ako Tomb Raider (Eidos 1996). Stratégie a RPG (PC: Diablo (Blizzard
1996), konzoly: Final Fantasy ) sa nenáhlili v prechode na 3D formát. Oba ţánre si zakladali
na príbehovosti hry, či moţnosti budovania vlastnej postavy. Stratégie sa rozdelili na „hry na
boha“ (Age of Empires (Microsoft 1997), ďalšie série hry Cilization) a real-time stratégie,
ktoré boli prechodom „hrou na boha“ a RPG ţánrom (Herzog Zwei (Technosoft 1989),
Warcraft (Blizzard 1994,1995), Comannd-and-Conquer (Westwood 1995,1996).
V roku 2000 predstavuje konzolu Sony Playstation 2, ktorá svojim výkonom prekonáva
dobové osobné počítače po grafickej stránke39 a ktorá sa dostáva do viac ako 50 miliónov
domácností po celom svete. Microsoft predstavuje konzolu Xbox a Nintendo GameCube.
Hrám s multiplayerom, či moţnosťou online hrania rastie počet priaznivcov. Populárnou sa
stáva hra Counter-Strike, ktorá vychádza z enginu hry Half-Life (Valve 1999)40. Online
hranie je výzvou aj pre RPG ţáner, ktorému sa ponúka moţnosť hrania hry aj niekoľko rokov
(MMORPG – Massive Multiplayer Online Role Playing Games). Pri online hraní sa technika
ukáţe ako dôleţitý prostriedok, nakoľko hráči s lepším, rýchlejším pripojením na internet
majú výhodu. Malliet a Meyer (2005) uvádzajú, ţe výzvou pre budúcnosť bude VR
s moţnosťou imerzie, ide o akési vstupovania hráča do hry samotnej. Ďalším dôleţitým
prvkom bude integrácia zariadení, ako to predviedla konzola Playstation 2, ktorá ukázala byť
plnohodnotným DVD prehrávačom. Budúcnosť bude patriť multimediálnym zariadeniam na
štýl „all-in-one“ (podľa Antoja 2001 in Malliet a Meyer 2005).
C. Súčasnosť
Súčasná doba je charakteristická dominanciou troch konzol a to Playstation 3 (2006) od
spoločnosti Sony, Wii (2006) od spoločnosti Nintendo a konzolou Xbox 360 (2005) od
36

3D engine: jedná sa o softwarové rozhranie, ktorý umožňuje tvorbu hier s reprezentácie objektu
v trojrozmernom simulovanom svete (narozdiel od 2D grafiky, ktorá pracuje len s dvojrozmerným priestorom)
37
Jedná sa o „mnohouhoľník“ prostredníctvom ktorého je možné modelovať objekty v 3D priestore.
38
Pôvod je možno nájsť v žánre „beat ‘em up“ z 8O.rokov, rozdiel však spočíva hlavne v perspektíve pohľadu
hráča. Takisto vyvolali vlnu kritiky ohľadom násilia v hrách.
39
Malliet a Mayer (2005) uvádzajú, že konzola je schopná generovať 60 miliónov polygónov za sekundu
a ponúka atraktívne možnosti pre vývojárov.
40
Hra Counter-Strike je populárna vďaka možnosti multiplayera a online hrania. V samotnej hre sa hráči
rozdelia do dvoch skupín. Jej hranie viedlo k tvorbe skutočných skupín hráčov, ktorí hrajú organizovane,
v rámci rôznych líg.
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spoločnosti Microsoft. Jedná sa o konzoly 7.generácie, ktoré priniesli oproti predchádzajúcim
generáciám vyšší výkon, čo prináša moţnosť nových, na grafiku náročnejších hier. V tom čo
bude platiť pre nasledujúce obdobie sa nedá nesúhlasiť s Mallietom a Meyerom (2005)
nielen čo sa týka moţností VR, ale aj multimediálnosti zariadení.
Nakoľko technika napreduje veľmi rýchlo, rád by som uviedol, ţe v najbliţšej dobe sa
očakáva príchod zariadení pracujúcich s „3D“ formátom v novej podobe, ktorý sa
v súčasnosti z prostredia 3D kina či IMAXu aktívne presadzuje na poli domácich televízorov
a televíznych kanálov.
Na poli prenosných zariadení dominujú konzola PSP – PlayStation Portable (2004) od
Sony a Nintendo DS (2004) od spoločnosti Nintendo.
Pre potreby tejto eseje je zaujímavá skutočnosť spojená so záţitkom hrania. Jedná sa
o rozhranie tak ako definoval Lévy (2000), teda ovládacie zariadenie. Spoločnosti Sony,
Sega či Nintendo priniesli na trh ovládač s vibračnou funkciou (podľa Newman 2002), ktorá
slúţi na stimuláciu hráča a ktorá prenáša taktilný záţitok do abstraktnej roviny, čím sa
pomáhajú stierať hranice medzi interaktívnou a neinteraktívnou časťou hrania. Ďalšou
technickou novinkou je aplikácia bezdrôtovej technológie (napr. Bluetooth), ktorá umoţňuje
designérom prinášať zariadenia bez nutnosti neustáleho pripojenia k samotnej zdrojovej
jednotke.
Spoločnosť Nintendo predstavuje Wii-remote (2006)41, ktorý slúţili na ovládanie hier
určených pre konzolu Wii. Jedná sa o prvý kinetický ovládač pre jednu ruku spojený s
veľkým komerčným úspechom, nakoľko práve vďaka moţností spojených s ovládaním
konzola Wii dominuje trhu, hoci v sebe ukrýva najmenší výkon. Designéri a tvorcovia
spoločnosti Nintendo vsadili na osvedčené hry (napr. tenis42), ktoré je moţné hrať novým
spôsobom. Telom. Ovládač Wii-remote funguje práve na princípe detekcie pohybu
prostredníctvom externého snímača akcelerácie samotného ovládača. Hráč tak ovláda
objekty na monitore prostredníctvom gestikulácie a mierenia.
Spoločnosť Microsoft v súčasnosti pripravuje nové ovládacie rozhranie určené pre
konzolu X360. Nesie meno „Project Natal“ a skrýva v sebe potenciál bezdotykového
kinetického ovládača, ktorý aktívne určuje nielen pohyb a polohu v priestore, ale aj hlas
hráča či niektoré objekty a obrazy. Ovládač na báze pohybového ovládania ohlásila uţ aj
spoločnosť Sony pre konzolu PlayStation 3. Nesie názov „PlayStation Move“43 a na trhu sa
objaví v druhej polovici roku 201044.

41

Pre možnosti prepojenia Wii ovládača a 3D obrazu odporúčam nasledujúce video:
http://www.youtube.com/watch?v=Jd3-eiid-Uw&feature=fvw , 15.5.2010
42
O prvej komerčne úspešnej hre Pong môžeme hovoriť tiež ako o adaptácii tenisu.
43
http://us.playstation.com/ps3/accessories/scph-98060.html, 02.06.2010
44
http://scei.co.jp/corporate/release/100616ae.html, 20.06.2010
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Tieto tendencie spoločností orientovaných na vývoj hardwarových rozhraní naznačujú,
ţe telo je a bude dôleţitou v najbliţšej dobe súčasťou záţitku hrania. Práve vďaka nemu
nám bude umoţnené hrať. Telo bude vťahované do hry, nakoľko samo je rozhraním
s ktorým hráč pracuje a bude aktívne pracovať. Okrem spomínaných ovládačom by som rád
spomenul rôzne zariadenia typu simulátorom skateboardu, ktorý bol súčasťou hry Tony
Hawk: Ride (Neversoft 2009), ktorý obsahoval infračervené senzory, ktoré boli určené
k detekcii pohybu, ktorý sa ale stretol s vlnou kritiky či rôzne simulátory hudobných nástrojov
ako napríklad gitary pre hru Guitar Hero (Harmonix Music Systems 2005) či Rock Band
(Harmonix Music Systems 2007), ktorá okrem gitary prináša aj bicie nástroje.
Teraz by som sa rád zamyslel na moţnosťami, ktoré sa črtajú kdesi na horizonte a ktoré
ovplyvnia budúcnosť hrania a nie len hrania, ale práve celej generácie, ktorá s novými
moţnosťami hrania vyrastie. Hra je staršia ako kultúra (Huizinga), je to fenomén, ktorý sa
vyznačuje

spoločenským

charakterom

(Huzinga,

Caillois,

Fink,

McLuhan)

a ktorý

predstavuje potenciál nielen na úrovni voľného času, ale práve aj edukácie a výchovy ako
takej45. Naše telo pre nás predstavuje záväzok, aby sme sa o toto náleţite starali preto, aby
nám mohlo slúţiť. Zároveň pre nás predstavuje potenciál realizácie slobody, ktorý je ukrytý
ako v človeku samotnom, tak vo svete, ktorý ho obklopuje. Je dôleţité, ako sa hráme. Je
dôleţité, akým spôsobom zapájame seba a naše telo do kaţdodennej aktivity ţitia.
Súčasnosť nám naznačuje, ţe budúce generácie budú čoraz viac preţívať „imerziu“
virtuálna v rámci svojej kaţdodennosti a teda ako jeden z posledných momentom „reálna“ sa
nám môţe ukázať práve naše telo. Je dôleţité, aby sme mu správne rozumeli a učili sa
s ním pracovať. Práve hra predstavuje potenciál toho, ako je toto moţno realizovať. Ako
v nasledujúcich kapitolách tejto eseje uvidíme, otázka budúcnosti vzťahu k nášmu telu nie je
jasne zodpovedaná. Mojím zámerom je zhodnotiť, ako s ním môţe a bude narábať hráč.
Historicky je však bezpochyby zaujímavé práve to, ako sa tento premenil od človeka pasívne
stojaceho za automatom v aktívne spolupracujúcu individualitu. Práve aktívny a pasívny
prístup je ústredným motívom tejto práce. Nazhromaţdenými faktami sa snaţím ukázať, ţe
tak ako v histórii, tak vo videohrách samotných sa vedľa seba objavujú dva prístupy k
ich hraniu, ktoré odráţajú spôsob, akým sa hráme prostredníctvom nášho tela. Treba brať
v úvaha, ţe vzhľadom na dobu a napredujúci vývoj sa dynamika aktívneho pohybu zrýchľuje
a dynamika pasívneho hrania virtualizuje. Aktívne hranie je hranie prostredníctvom tela, je to
hranie telom. Telo je v tomto prípade ovládačom. Pasívne hranie nie je orientované na telo,
ale naopak na to, čo je jeho produktom, orientuje sa na potenciál tela ukrytý prevaţne
v mysli. Napríklad: automat na štýl merania sily úderu kladivom oproti hre Tetris.
45

Komenský: Didactica magna (1657) – vyučovanie má byť mimo iných aj zábavné; Schola ludus – Škola hrou
(1654) je súbor dramatických hier, ktoré mali u žiakov zlepšiť znalosti latinčiny - škola formou predstavenia
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7. Premena z pasívneho diváka na aktívneho hráča
Premenu z pasívneho diváka na aktívneho hráča ukazuje J. Wilson (2004) na
príkladoch abstraktného umelca Barnetta Newmana, ktorý prostredníctvom obrazu necháva
diváka budovať význam a jedného z najznámejších video-umelcov Nam June Paika.
Slovami Jonathana Craryho (podľa Wilsona 2004) je celá táto tradícia spojená
s problematikou diváka, či lepšie povedané problémom pozornosti. Význam umenia
v súvislosti s novými médiami sme spomínali u McLuhana (1991). Paik svojimi dielami ako
Zen for TV (1963) či Participation TV (1963) uskutočnil zvrat v tom, akým spôsobom vníma
televízny divák. Televízor je podľa definície McLuhana (1991) studené médium, nízkodefiničné, v zmysle, ţe poskytuje človeku moţnosť participácie. Divák sa ocitá v situácii,
kedy môţe podobne ako hráč hry túto ovládať prostredníctvom ovládača. Rozdiel je však vo
výslednom obraze, nakoľko v prípade televízora spojeného so satelitným prijímačom volí
divák medzi rôznymi kanálmi, nedokáţe meniť situáciu na obrazovke, môţe ju len celkovo
zrušiť, pričom pri hre má hráč práve moţnosť aktívne meniť, respektíve prispôsobovať
aktuálny obraz na obrazovke. Paikove dielo spočívalo na obdobnom princípe. Návštevník
galérie bol prostredníctvom jeho inštalácií vystavený do situácie potreby aktívnej spolupráce
na aktuálnom výslednom obraze ne monitore TV prijímača. Jednalo sa o otázku vtelenej
pozornosti (Wilson 2004). Wilson v tejto súvislosti hovorí o „ludic turn“, obrate k hre, ktorý sa
nevzťahuje len k diskurzom hravej postmoderny, ale práve signalizuje nové očakávania
a tvorbu od aktívneho publika. A práve videoherná arkáda Pong (Atari 1972) predstavuje
v tej dobe premenu, respektíve reorganizáciu pozornosti a zároveň premenu verejnej
a osobnej sféry vzhľadom na obrazovku.(ibid:92) Pong predstavuje systém, v ktorom sa
vzťah medzi telom hráča a obrazom na monitore definuje tým spôsobom, ţe hráči rýchlo
odhalia štruktúru vzťahov a sú následne rýchlo schopní odvodzovať svoju túţbu z vlastného
ponorenia sa do hry. (Wilson 2004) Tak ako to ukázal Paik a iní konceptuálni umelci,
designér videohry nie je tak ako filmový producent tvorcom dokonaného diela, ale je tvorcom
štruktúry hrania. Hry ako Pong, či Paikove inštalácie transformujú TV z akéhosi „okna sveta“
do monitoru lokálnych, aktivít podnecujúcich participáciu. TV sa mení v „participujúci
televízor“. Hry tak podľa Wilsona nie sú len výsledkom obrazov, ale akejsi elegancie vzťahu
medzi obrazmi a telom hráča sprostredkovaných prostredníctvom rozhrania (monitor,
ovládač). S video-konzolami sa hry stávajú privátnou záleţitosťou, nakoľko do ich nástupu
dominovali práve vo verejnom prostredí. Dodáva, ţe pre kapitalizmus informačnej doby je
charakteristický hravý charakter práce, ktorá sa začína orientovať prevaţne na kultúrne
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a informačné statky. Objavujú sa v ňom nejasnosti ohľadom vzťahu práce a hrania
(napríklad hra SimCity (Will Wright 1989)46.
Telo predstavuje pre človeka rozhranie kontaktu s okolitým svetom. Kaţdý človek
s týmto narába špecifickým, respektíve sebe vlastným spôsobom. V zmysle tejto práce nám
ide o formálne rozlíšenie. Hovorím teda o aktívnom a pasívnom prístupe k hraniu z pohľadu
nášho tela. O prístupe nielen k hraniu, ale následne aj k telu samotnému.
Telo je rozhraním, ktoré nám sprostredkováva záţitok bytia. Okrem iných nám môţe
sprostredkovať aj záţitok hrania sa. Nie je mojím cieľom hovoriť o tom, či ţijeme v dobe
akejsi „hravej generácie“, naopak, mojím zámerom je zdôrazniť, ţe jestvujú rôzne spôsoby
toho, ako sa hráme, z pohľadu nášho tela. Angaţovanosť nášho tela na hre je prejavom
prístupu človeka k hraniu. Mojím cieľom je priblíţiť formálny model aktívneho a pasívneho
hrania, ktorý vypovedá o tom, ţe naše vlastné telo, ktorým sa hráme, predstavuje fyzickú
hranicu toho, ako sa môţeme hrať. Na druhej strane, sa domnievam, predstavuje zdroj
a pôdu pre telo virtuálne, ktoré je nielen extenziou tohto, ale v konečnou dôsledku aj jeho
pomysleným nahradením. Virtuálne telo môţe ţiť vo virtuálnych podmienkach, ale len za
stavu zachovania fyzickej existencie, ktorá je jeho východiskom. Toto virtuálne telo
predstavuje pomyselnú hranicu moţnosti pasívneho hrania fyzickým telom. Telo v tomto
prípade by prestalo byť nástrojom hrania, ale práve by demonštrovalo svoju funkciu
rozhrania. Aktívny prístup fyzického hrania videohier naopak ukazuje, ţe telo je hračka,
o ktorú má človeka záujem.

46

Juul (2005) v podobnej súvislosti uvádza hru The Sims (Maxis 2000) v ktorej sa aktivity každodennej práce
(napr. smeti) stávajú námetom hry.
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8. Telo
Zámerom tejto eseje je pozrieť sa na hranie videohier z pohľadu nášho tela ako celku,
nie upriamovať pozornosť ne jednotlivé jeho somatické prejavy, ktoré by sme mohli spájať
s výkonom hrania (napr. potenie, detekcia pohybu očí, agresia, ...). V tejto kapitole sa
pokúsim o stručné načrtnutie problematiky, ktorá sa dotýka nášho tela. Vynechám
všeobecnejšie definície a pristúpim k telu z perspektívy „nových médií“ a istého filosofického
smeru, ktoré má svoje korene vo vitalizme (Nietzsche, Bergson). Vzhľadom na nové médiá
je telo veľmi zaujímavý objekt, avšak v prácach, analýzach sa tu objavuje hlavne v súvislosti
s umeleckou tvorbou. Mojím zámerom je do tohto diskurzu priniesť perspektívu hráča
videohry, pričom práve umenie je vhodným východiskom pre spôsob chápania toho, ako je
človek

schopný

narábať

s informačnou

technikou

zaloţenou

na

digitálnej

báze

a kyberpriestorom ako takým. Nie je mojím cieľom posudzovať, či je moţno videohry označiť
za umenie alebo nie, mojím zámerom je len poukazovať na paralely, ktoré presahujú ako
štúdium hier tak rovinu umenia samotného.
Z perspektívy filosofie sa pozriem na ľudské telo spôsobom, ako ho vo svojej knihe „A
thousand plateaus“ (Tisíc plošín) ponímajú Gilles Deleuze a Félix Guattari. Pojednáme o
„TBO“47 – tele bez orgánov.
Jednotiacim prvkom celej tejto kapitoly je otázka, či telo v nastupujúcej dobe, nech uţ ju
označíme akokoľvek: postmoderná, telematická, posthistorická či posthumnánna, bude
zohrávať významnú rolu (Hansen) alebo naopak jeho význam sa bude zmenšovať, aţ
postupne zanikne pod vplyvom nastupujúceho technologického pokroku (Flusser, Virilio).
A. Mark B. N. Hansen
V predhovore ku knihe: „New Philosophy for New Media“ od Marka B. N. Hansena
(2006) Tim Lenoir píše, ţe podľa Kittlera sa v post-mediálnej dobe nebude musieť čistý
dátový tok adaptovať na vnímajúce ľudské ratio. Táto teória post-mediálnej doby vychádza
z Shannon-Weaverovskej teórie informácií48. Kittler prehlasuje, ţe potom čo všetky texty,
filmy, hudba či telefónne hovory budú sprostredkovávané do domácností prostredníctvom

47

Vychádzam z anglického prekladu francúzskeho originálu. Pojem „Body without Organs“, ktorý je v tomto
nahradzovaný skratkou „BwO“, prekladám pre potreby svojej práce ako: telo bez orgánov a nahradzujem ho
skratkou „TBO“.
48
Jej autorom je Shannon a Weaver (1969, originál 1949); označuje sa za matku všetkých ostatných modelov;
Zdroj – správa – odosielateľ – signál -> zdroj šumu < - prijatý signál – prijímač – správa – prijímateľ (in
Hollnagel, Woods: Joint cognitive system: foundations of cognitive systems enginnering, CRC Press, 2005:12)
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optických vlákien a médiá ako televízia, rádio, telefón a pošta budú prevedením do
binárneho kódu, bude táto skutočnosť oznamovať koniec médií výsledkom ich zbliţovania
do digitálneho reţimu. Médiá sa stanú len rozličnými rozhraniami sprostredkujúcimi tok
informácií. (Lenoir 2006) Kittler, podľa Lenoira (2006), sa domnieva, ţe v takejto dobe sa
ľudské vnímanie, tak ako samotné ľudské bytie, stane nepotrebným.
Hansen (podľa Lenoira 2006) nadväzujúc na teoretikov ako Walter Benjamin, Henry
Bergson či Gilles Deleuze poukazuje na význam afektívnej, proprioceptívnej či taktilnej
dimenzie ľudskej skúsenosti v rámci tvorby pocitu priestoru a rozsahu vizuality. Z jeho
perspektívy technológie pozmeňujú vlastnú podstatu nášho zmyslového

vnímania

a drasticky

ľudského

napodobujú

to,

čo

predstavuje

bytie

v

podobe

vteleného

sprostredkovateľa, agenta. Pre Bergsona je telo len obrazom medzi inými. Je špeciálne
v tom, ţe predstavuje „centrum neurčitosti“49, ktoré aktívne volí konkrétne obrazy medzi
inými a teda je zdrojom činu na poli obrazov. Podľa Hansena digitalizácia médií len
zdôrazní význam tela ako rámca informácií, tým ţe tieto stratia svoju materiálnu
špecifickosť, nakoľko digitálne obrazy sú v neustálom procese, a teda práve telo sa stane
„selektívnym procesorom informácií“ (ibid:22), tvorcom obrazov. Digitálny obraz ako
interaktívny technicko-senzomotorický hybrid by mal byť chápaný ako zdroj pre akékoľvek
technické rámcovanie, ktoré je určené k tomu aby boli informácie vnímateľné telom. Hansen
tvrdí, ţe kaţdý obrazový reţim, aj ten digitálny, je primárne určovaný „embryonálnym“
spojením s ľudským telom. Videnie sa stane „haptickým“ – takéto tvrdenie poukazuje na
Hansenovu snahu umiestniť vizuálne zmysly do tela. Zdrojom virtuálna nie je technológia,
ale skôr adaptácia, ktorá má biologický základ, na nové technologické moţnosti akéhosi
predlţovania človeka, ktoré je sprostredkovávané novými médiami. Prostredníctvom
afektivity chce Hansen spojiť tok informácií s digitálnym obrazom a telom ako rámcom tohto.
Telo poníma ako „koprocesor“ digitálnej informácie.
N. Katrine Hayles (podľa Lenoira 2006) hovorí o post-humánnej dobe ako o dobe bez
jasnej diferencie či úplného vymedzenia medzi telesnou existenciou a počítačovou
simuláciou, kybernetickým strojom a biologickým organizmom, robotickou teleológiou
a ľudskými cieľmi.
V roku 1965 vydal Ivan Sutherland, ktorý zostrojil prvý „head-mounted display“, teda
monitor pripevnený k hlave, ktorý pripravil pôdu pre experimenty spojené s „virtuálnou
realitou“ (VR), článok „The Ultimate Display“, v ktorom zdôrazňuje moţnosti takéhoto
zariadenia, pripojeného na počítač, meniť fyzické podmienky nášho „vtelenia“ do tela. VR
a nielen tá predstavuje moţnosť ako prekonávať ľudské telo a to nielen v rovine
reprezentácie reality ako takej, ale práve aj v simulácii novej, inej skutočnosti.
49

Hansen (2006) uvádza, že tento pojem preberá od Henryho Bergsona.
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Podľa Hansena (2006) pod kaţdým „technickým“ obrazom či rámom leţí „rámovacia
funkcia“ tela čoby „centra indeterminácie“. Technický obraz nemôţe byť viac chápaný ako
fixné a objektívne hľadisko „reality“, nakoľko má numerický základ, ktorý ho robí plne
flexibilným a adresovateľným. Jeho podstata je „virtuálna“. (Hansen 2006) Obraz sa stal
čisto náhodou konfiguráciou číselných hodnôt, ktoré môţu byť podriadené „molekulárnym“
modifikáciám. Práve nové médiá, podľa Manovicha (ibid:10), menia našu predstavu toho čo
je to obraz, nakoľko menia diváka v aktívneho pouţívateľa. Domnieva sa, ţe práve
digitalizácia od nás poţaduje, aby sa znova premyslel vzťah medzi telom pouţívateľa
a obrazom, ktorý je procesuálny a teda neredukovateľne spojený s telesnou aktivitou
(dekódovanie). Digitálny obraz nie je len povrchový, ako uvádza, ale zahŕňa práve celý
proces premeny informácie na vnímateľnú jednotku. Táto vnímateľná jednotka je
sprostredkovaná človeku telesným záţitkom. Takáto teóriu obrazu sa opiera o Bergsona, ale
zároveň ho prekonáva a situuje do digitálnej doby. Uvádza, ţe súčasné umenie, pracujúce
s novými médiami, poukazuje na posun z „okuláro-centrickej“ estetiky k haptickej estetike,
ktorá má svoje korene v telesnej afektivite.
Telo je predpokladom nielen pre videnie, ale pre vnímanie ako také. (ibid:27) Práve telo
je samotným pociťovaním a zároveň miestom, kde sa takéto senzorické informácie
spracovávajú. Digitalizácia poskytuje ako neobmedzený potenciál modifikácie obrazu, tak aj
potenciál, ktorý ho oddeľuje od technického rámca. Vyzýva nás k tomu, aby sme pouţili telo
ako práve to miesto, v ktorom sa samo – diferencujúce médiá konkretizujú. Práve vtelenie je
nevyhnutné k tomu, aby bolo moţné poskytnúť takéto miesto, transformovať nekonečne
seba – diferencujúce sa do konkrétneho záţitku súčasného, informačného resp. post –
mediálneho prostredia. (ibid:32)
Vidíme, ţe naďalej je moţno nájsť teoretikov, ktorí zdôrazňujú telo a jeho význam
v rámci nastupujúcej „virtuálnej“ doby. Práve telo je pre nich prostriedkom, rozhraním
záţitkom, vnímania, dalo by sa povedať celku ţitia.
B. Paul Virilio
Podľa Virilia (2004) 20.storočie nebolo storočím „obrazu“, ale optickej ilúzie, čo sa
ukazuje hlavne na poli reklamy. Podľa zákonov človek uţ nie je vlastníkom svojho tela, ale
aj svojho obrazu, jedná sa o akýsi jeho optický klon. Odkazuje na Howarda Rheingolda a
jeho tvrdenie, ţe v budúcom kyberpriestore „nebude vůbec potřeba zatěžovat se nějakým
tělem, jaké vlastníme ve fyzickém světě. Tato podmíněnost jediným a neměnným tělem
uvolní místo pojmu zaměnitelných těl.“ (Rheingold, 1993:205 podľa Virilio 2004:41)
V súvislosti s premenou nášho vzťahu, aký zaujímame k nášmu telu, zohrá podľa Virilia,
dôleţitú rolu práve klonovanie človeka, teda nášho tela. V tejto súvislosti a v nadväznosti na
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Antonina Artauda hovorí ako „odsouzení umřít zaživa“. (Virillio 2004:41) Ţijeme v dobe, v
ktorej vedeckosť hlása virtualizáciu všetkého ţivého. Táto smeruje k nádeji, aby sme mohli
preţívať aj vtedy, keď uţ prestaneme existovať. Jasne to formuluje ako proces
odreálňovania fyzického sveta. Výsledkom technologického a industriálneho pokroku sú
„smyslové ztráty“ (ibid:48). Dochádza k akémusi plytvaniu našich percepčných schopností.
V súvislosti s narastajúcim kyberpriestorom hovorí o narkomanoch multimediálnych sietí,
net-junkies, či dokonca o postihnutí IAD (Internet addition disorder – Choroba internetovej
závislosti). S prístupom k informačným diaľniciam narastá počet cestovateľov sediacich vo
svojich vlastných domácnostiach.50 Toto všetko je dôsledok technickej kontaminácie, ktorá
smeruje od technokultúry k totálnemu technokultu, v ktorom sa neocitneme v pasci nejakého
spoločenstva či zákonov, ale v pasci toho, čo z našich tiel urobili storočia pokroku. (ibid:51)
Naše „zvieracie telo“ bude predstavovať prekáţku v cestovaní do rôznych svetov, ktoré sú
za hranicou našej súčasnej predstavivosti, nakoľko tieto budú vyţadovať úplnú symbiózu
medzi človekom a technológiou.
V roku 1998 sa v Mannheime v Nemecku predstavuje výstava „Svet tela“ v rámci ktorej
viac ako trištvrte milióna divákov zhliadlo mŕtvoly prezentované Guntherem von
Hagensem51. Tento nemecký anatóm vynašiel postup, ako konzervovať mŕtve telá a ako ich
zvláčniť, aby ich bolo moţné modelovať, „sochovať“. Paul Valéry zdôrazňuje, ţe to čo
prináša umelec je hlavne jeho telo. (ibid:65) Práve na pôde umenia sa človeku odhaľuje
pomyselná hranica vzťahu človeka nielen k jeho vlastnému telu. Vízia, ktorá ju však
sprevádza, poukazuje na rôzne desivé dôsledky ako bola napríklad prvá svetová vojna,
o ktorej sa hovorí ako o vojne ľudstva proti človeku. Expanzia Západu dobytím Severného
pólu dosiahla svoj pomyselný koniec, geografia sveta je naplnená, pozornosť sa obracia na
geografiu človeka, jeho tela. (Virilio 2004)
Virilio (2004) poukazuje na dôsledky „virtualizácie“, poukazuje na premenu nášho
vzťahu k nášmu telu, premenu nášho vnímania a pohľadu na toto. Práve vzťah konkrétneho
jednotlivca k svojmu telu je vlastným predmetom tejto práce.
C. TBO – Telo bez orgánov
„TBO“, „Telo bez orgánov“ určili Gilles Deleuze spoločne s Félixom Guattarim vo svojej
knihe: A thousand plateaus (1987) (Tisíc plošín). Korene52 takéhoto spôsobu nazerania na
ľudskú telesnosť je moţno hľadať v diela Etika od B. Spinozy. Spinozova nová ontológia
50

Práve takýto „obraz“ je demonštráciou toho, čo sa skrýva pod definíciou pasívneho prístupu z pohľadu nášho
tela.
51
Podobnú výstavu bolo možné vidieť aj Českej republike: v roku 2007 v Prahe, v roku 2009 v Brne
52
Pojem, ktorý taktiež typický pre ich vyjadrovanie; viď. poznámka číslo 11
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(podľa Parr 2005, heslo: Spinoza) redefinuje telo oproti tradičnej Aristotelovskej metafyzike,
ktorá dominovala filosofii aţ do doby Osvietenstva a podľa ktorej je telo ponímané skrz svoje
funkcie a formy. Spinozova nová ontológia definuje telo podľa jeho rýchlostí respektíve
spomalenosti.(Parr 2005) Podľa tejto ontológie, spojenia medzi rozličnými telami vrcholia vo
formovaní súvislostí takýchto spojení. Kaţdé takéto spojenie alebo súbor spojení postupuje
podľa svojej vlastnej rýchlosti, respektíve spomalenosti. Poznanie chápané týmto spôsobom
je svojou podstatou materiálne a podmienené, pretoţe ţiadne indivíduum dopredu nevie,
aké budú jeho afekty a čo budú preferovať vzhľadom na iné indivíduá alebo sily. Podľa
Spinozu je človek, čo do svojho tela, tak svojej mysle modálnym súcnom, čo znamená, ţe
má charakter módu, ktorý Spinoza poníma ako konečné súcno, ktoré nie je zo seba, ale
v inom. (podľa Hemelík 1995) Všetkým súcnam je vlastná činná esencia, ktorú u človeka
predstavuje pud sebazáchovy, ktorý je špecifický tým, ţe je to pud vedomý. Esencia človeka
ako vedomého pudu sebazáchovy nie je vo svojej pôsobnosti neobmedzená, nakoľko človek
nie je nekonečným modálnym súcnom, ale práve je bolestne konečný a jeho činná esencia
je modifikovaná tým, ţe človek ako indivíduum je súčasťou celkového ontologického
rozvrhu, čo znamená, ţe je podriadený prírodnému rádu, nakoľko si to vyţaduje nielen
prirodzenosť iných ľudí, ale aj vecí, ktoré ho obklopujú. (ibid.) Základom našich hodnotových
súdov sú naše túţby, priania a ţiadosti, ktoré majú svoj základ v uţitočnosti a prospešnosti,
ktorá nesleduje nič iné ako snahu uchovať bytie (pud sebazáchovy). Ţiadostivosť je ten pud,
ktorého sme si vedomý. (Spinoza 1977:190) Reálnymi dôsledkami našej snahy zachovať si
vlastné bytie sú ţiadosti v podobe výrazov našich prechodov medzi rôznymi stavmi,
respektíve medzi afektmi, ktoré nepredstavujú nič iné ako trpné stavy, teda stavy
„podliehania“. (Hemelík 1995) Spinoza rozlišuje tri základné afekty – ţiadostivosť, radosť
a smútok. (Spinoza 1977: 191) Základným prejavom činnej ľudskej esencie je afekt. Takýto
prejav je len súperením našej moci a bezmoci respektíve moci príčin, ktoré sú mimo nás
samých. (Hemelík 1995) Podľa Spinozu môţe človek prekročiť seba sama, ovládnuť svoje
vášne a dosahovať tak stav šťastia či blaţenosti. Pokiaľ veciam rozumieme nemôţeme si
priať niečo iné, neţ to, čo je nutné a nemôţeme nájsť absolútnu slobodu z uspokojenia
v ničom inom, neţ pravdivom poznaní. (Hemelík 1995) Na záver IV.knihy Etiky rozlišuje
Spinoza medzi človekom slobodným (homo liber), ktorý koná podľa svojho rozumu a
teda v zhode s tým, o čom vie, ţe je princípom ţivota a teda to, po čom najviac túţi
a človekom otrockým (homo servus), ktorý koná podľa svojich afektov, teda svojho názoru
tak, ţe robí to, čo vôbec nepozná. Človek rozumný, ktorý je vedený rozumom sa nedáva
viesť strachom zo smrti, ale smeruje k dobru, k hľadaniu vlastného úţitku. (Spinoza
1977:325)
TBO predstavuje hranicu. Jedná sa o hranicu v rámci ktorej všetky ostatné prúdy, ktoré
tvoria svet, plynú celkom slobodne, kaţdá jedna do inej tým spôsobom, ţe medzi nimi
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nejestvuje ţiadna hranica. Pre Deleuza a Guattariho všetko plynie a všetko je tvorené
prúdmi: nielen voda, vzduch, magma, krv, elektrina, ale aj tráva, slnko, idey, ľudia, kultúra či
napríklad aj konverzácie. (Richard P. Richter 1996) TBO je fráza, ktorú preberajú od
Antonina Artauda (1947).
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Organizmus (podľa Parr 2005, heslo: Organizmus) ponímajú ako

centralizované, hierarchizové, seba-orientujúce telo. Organizmus vyniká ako efekt
organizovania orgánov konkrétnym spôsobom. Kaţdý orgán je „túţiacim strojom“, ktorý je
vyţarovačom a ničiteľom prúdov. Orgány predstavujú spôsob, akým telo jedná s okolitým
prostredím, s vonkajšou plošinou. TBO kričí: „Urobili zo mňa organizmus! Chybne ma
rozloţili! Ukradli moje telo!“ (Deleuze, Guattari 1987:159) Kaţdý jeden orgán je strojom,
organickým strojom, ktorý je napojený na stroj, ktorý je zdrojom energie. Kaţdý orgán má
svoje funkcie podobne ako stroj, tak napr. ústa sú strojom, ktorý prijíma aj vyvracia, ktorý
hovorí, cez ktorý sa dýcha. Orgány sú afektové stroje, pričom telo trpí spôsobom ich
usporiadania, vôbec z toho, ţe sú organizované, či skôr de-organizované.
Telo bez orgánov (podľa Parr 2005, heslo: BwO) je nespotrebovateľné, sterilné,
neproduktívne, nezrodené. TBO je akousi virtuálnou dimenziou tela. Kaţdé telo sa
aktualizuje vo výraze, vo zvykoch, povahových rysoch, afektoch, atď. Pričom kaţdé takéto
ma svoj potenciál ukrytý v svojej virtuálnej dimenzii a práve táto je telom bez orgánov. Často
uvaţujeme o svete ako o niečom zloţenom zo stabilných prvkov, ale pritom všetko plynie,
ţije, pohybuje sa. Práve TBO je plynúcim základom všetkého. Orgány stvoril ţivot pre to,
aby limitovali telo. TBO nejestvuje ako protiklad k organizmu či predstave subjektivity
a takisto nikdy nie je plne slobodné od moci jazyka, štátu, rodiny, či iných inštitúcií. Je všade
aj nikde, nezlučiteľné a homogénne. TBO teda existuje v rámci stratifikovaného poľa
organizácie avšak v tom istom momente ponúka alternatívny mód bytia či záţitku (stávania
sa) a zároveň TBO sa doslovne nezhoduje s bez-orgánovým telom. TBO nedokáţe plne
vystúpiť mimo systém, z ktorého túţi vystúpiť. Zatiaľ čo je jeho spôsob výrazu oslobodený
od záväzných trópov subjektivizácie a signifikácie i tak musí hrať chúlostivú hru vzhľadom na
niektoré odkazy na takéto systémy stratifikácie, lebo inak riskuje vyhladenie alebo spätnú
reteritorializáciu do takého systému. Nie je tvorené ako nepriateľ orgánov, ale predstavuje
protiklad k ich organizácii. Prirovnávajú ho k vajíčku. Nejestvuje pred či skôr neţ
organizmus, ale je priľahlé k nemu a nepretrţité v procese seba konštruovania.
TBO vzniká tým spôsobom, ţe môţe byť zabrané, osídlené len intenzitami. (Deleuze,
Guattari 1987:153) TBO nie je scénou, miestom ani udalosťou, ktorá by podporila niečo
v tom, aby sa toto udialo. TBO spôsobuje to, ţe sa dejú sily, je v priestore, je látkou, ktorá
okupuje priestor istým stupňom, ktorý korešponduje so silami, ktoré tvorí. TBO nahradzuje
53

Až keď ho uskutočníš ako telo bez orgánov
až tak ho oslobodíš od automatických reakcií
vrátiš mu jeho pravú slobodu

When you will have made him a body without organs,
then you will have delivered him from all his automatic
reactions and restored him to his true freedom
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telo, nakoľko rôzne typy tiel sa chcú zbaviť orgánov (hypochondrické telo, paranoidné telo,
schizoidné telo, masochistické telo). TBO je miestom imanencie túţby, je úrovňou
konzistencie, ktorá je charakteristická pre túţbu. Túţba je definovaná ako tvorivý proces bez
referencie na akýkoľvek externý zdroj, či by sa jednalo o nedostatok, ktorý ju vyprázdňuje, či
túţbu, ktorá ju naplňuje. (Deleuze, Guattari 1987:154) Kaţdé TBO je tvorené plošinami,
kaţdé TBO je samo osebe plošinou, ktorá komunikuje s inými plošinami na úrovni stálosti.
TBO a jeho „pravé orgány“, ktoré musia byť v stave pokoja a umiestené, sú protikladom
k organizmu, tejto organickej organizácii orgánov. (Deleuze, Guattari 1987:158) Rozlišujú tri
veľké vrstvy, ktoré sa nás týkajú tým, ţe nás spájajú: organizmus, signifikácia
a subjektivizácia. TBO sa vţdy pohybuje medzi povrchmi, ktoré ho stratifikujú a úrovňou,
ktorá ho oslobodzuje. Stratifikácia je najhorším údelom, ešte horší je pokus o jej zvrátenie,
ktorý ju prináša ešte v silnejšej podobe. TBO nie je ani moje alebo tvoje. Je vţdy telesné.
Orgány nepredstavujú v jeho prípade fragmenty, vládne medzi nimi distribúcia potenciálu54.
TBO je túţbou, ţiadostivosťou, to po ktorej túţime a ktorou túţime. (D&G 1987:165)
TBO teda, telo bez orgánov, predstavuje rôzne stavy tela. Tieto nie sú len výsledkom
fyzického jestvovania, ale práve aj virtuálneho, prostredníctvom ktorého sa reorganizuje, deteritorializuje a ocitá v procese neustálej zmeny. Ako som uţ uviedol, práve umelci majú
bliţšie k tomuto prúdu diania, ktorý nás obklopuje a tvorí zároveň. Hráč je ten, kto prekonáva
limity obmedzenia a vystupuje do rádu nikdy neohraničeného hrania. Je otázkou, ako si
naše telo poradí a ako sa zorientuje v nastávajúcej dobe, či sa z neho stane náš otrok alebo
my sa premeníme v jeho otroka. Na poli filosofie som sa snaţil priblíţiť istý prúd premeny
vnímania toho, čo je telo. Práve telo je našim zaloţeným, práve v ňom pramení naša
ţiadostivosť. Tento pohľad nechce pôsobiť ako materializujúce zhanobenie tela či mysle, či
transcendentalizmu, aký môţe byť stelesnený v pojme duše. Chce odhaľovať podstatu
samu, ako vraví Edmund Husserl: „K veciam samým“. Výraz TBO je nielen prejavom
premeny toho ako je moţné chápať ľudské telo, ale práve je odrazom premeny myslenia ako
celku. Myslenie sa mení, tak ako sa mení doba, ako prichádza pokrok. To či pokrok bude
znamenať smrť tela nevieme, ale vieme, ţe naše myslenie stráca jednotiaci prvok, akým
môţe byť centrálna idea, akú môţe predstavovať napríklad myšlienka Boha. Baudrillard
(1988) o ňom hovorí, ţe je to len vlastným simulakrom, kópiou kópie, ktorá nemá originál.
Myslenie uţ operuje v otvorenej štruktúre, v rhizome (Deleuze, Guattari) bez centra, kde
kaţdá časť je zameniteľná. Tak aj TBO je zameniteľné, je čistou virtualitou na poli
substancií, nakoľko poukazuje na fakt odreálnenia. Človek nerozumie svojmu telu, človek sa
domnieva, ţe nepotrebuje svoje telo, človek ho premenil v hračku, obracia sa k nemu, len
54

Pontenciál v zmysle virtuality, ktorú je možné premeniť v skutočnosť, aktualizovať
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keď má záujem. Telo sa však ohlasuje aj samo (choroby). Telo je práve „organon“, nástroj
moci a premeny. Je miestom čistého plynutia, v ktorom a ktorým sa realizuje ţivot ako čistá
imanencia. Hráč hry je vţdy ten, kto vystupuje mimo „vyţarovanie“ beţného diania
a necháva sa strhávať prúdom okamţiku, zaţíva prítomnosť. Mení organizáciu, mení
zauţívaný rád. Jeho telo nie je uţ tým pôvodným telom, tak ako sme poznali doposiaľ.
Prechádza premenou, nielen čo sa týka jeho miesta v ţivote jednotlivca, ale aj na úrovni
seba sama. Mení sa to, kde môţe byť, ako aj to, ako môţe byť.
Takisto ako sa mení naše ponímanie toho, čo je a čím je naše telo, mení sa aj naše
ponímanie toho, ako môţeme hrať hry. Mení sa schopnosť človeka pracovať so záţitkom
svojho tela. Napr. dotykové displeje umoţňujú človeku rozumieť displeju nie ako niečomu,
čo nás vydeľuje mimo rámec prirodzeného sveta, ale práve prostredníctvom priameho
taktilného záţitku z techniky nám umoţňujú nielen rozumieť technike novým spôsobom, ale
práve uvedomovať si jej miesto v rámci sveta a tela ako celku. Predstavme si dotykový
monitor implantovaný v ruke, ktorý by mal neustály prístup na internet a mohol by nám
sprostredkovať nielen obraz, údaje, ale práve sám by bol pocitovým miestom, ktoré by
reagovalo na podnety z prostredia. Akési predĺţenie tela v podobe techniky ako o tom písal
aj Sutherland (1965). Telo nepredstavuje len pasívny nástroj, ale naopak prináša moţnosť
aktívnej participácie na aktivite spojenej ako s hrou, tak ţivotom samým.
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9. Semiotická analýza
Cieľom predposlednej kapitoly bude semiotická analýza reklamy na konzoly, respektíve
na prvky, ktoré sa vzťahujú na rozhranie, ako ho definoval Lévy (2000). Zámerom tejto eseje
je určiť vzťah medzi hraním hry a telom hráča. Postupom celej práce sme sa zoznamovali
s definíciou hry ako takej, následne definíciou videohry, prebrali sme podstatu videohier,
ktorá spočíva v technickom obraze a kyberkultúre a reprezentuje nové médiá. Po
predstavení minulosti a súčasnosti na poli herného priemyslu sme premysleli naše telo
a jeho

pomyselný

vzťah

k budúcnosti

zaloţenej

na

technologickom

pokroku.

S technologickým pokrokom je moţno spájať nielen videohry samotné, ale práve aj spôsob,
akým ich hráme. V kapitole venovanej histórii som sa snaţil zamerať práve na to, akým
spôsobom hráme videohry, arkády či stroje, ktoré im predchádzali. Postupne sa nám
formoval model aktívneho a pasívneho prístupu k hraniu. Tento model odráţa skutočnosť
nášho tela ako takého, faktu, ţe naše telo je rozhraním. Necháme však ešte chvíľu tieto
myšlienky mimo centra našej pozornosti a budeme sa venovať reklamám, v rámci ktorých sa
pokúsime odhaliť akési manifestujúce prvky, ktoré nám pomôţu ukázať akým spôsobom je
moţné hru hrať. Na ich analýzu sme si zvolili metódu „vizuálnej semiotiky“ Rolanda Barthesa
(termín podľa Van Leeuwen, 2001). Táto sa zaoberá obrazom samotným, jeho významom,
uznávaným v rámci celku kultúry, ako získanej hodnoty, ktorá je zdieľaná kaţdým, kto je jej
súčasťou. Takáto hodnota je výsledkom respektíve je spojená s obsahom a výrazom
samotného znaku. (podľa Van Leeuwen, 2001:93) Pre Barthesovu vizuálnu semiotiku je
najcharakteristickejšia myšlienka o vrstvení zloţiek významu. (ibid:94)
Semiotika alebo náuka o znakoch (viď. Saussure, Peirce). Ronald Barthes (2004)
v súvislosti so znakom píše: „v každém sémiologickém systému máme co do činění se třemi
různými členy (...): je zde tedy označující, označované a znak, který je celkem sdružujícím
oba první členy.“ (Barthes 2004: 111) Podľa Barthesa je celý systém označovania zloţený
z plánu výrazu (E) a z plánu obsahu (C) a označovanie súvisí so vzťahom oboch plánov (R).
V prípade, ţe sa jeden systém (E R C) stáva plánom výrazu alebo označovania druhého
systému jedná sa o prípad „konotačnej semiotiky“ (podľa Hjemslev in Barthes 1997:169).
Prvý systém tu tvorí plán denotácie a druhý systém plán konotácie. Van Leeuwen (2001)
uvádza, ţe prvou vrstvou významu je práve vrstva denotácie („kto respektíve čo je tu
znázornené?“), druhou je vrstva konotácie („aké myšlienky a hodnoty sú znázorňované
prostredníctvom toho, čo je tu reprezentované a takisto podľa spôsobu akým je to
reprezentované“). Podľa Barthesa je „konotovaný systém systémem, jehož plán výrazu je
sám tvořen systémem označování“ (Barthes 1997:169/170). V opačnom prípade „odpútania“
sa prvý systém (E R C) stáva nie plánom výrazu ako je tomu u konotácie, ale plánom
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obsahu teda označovaného druhého plánu. Toto je prípad všetkých metajazykov: metajazyk
je systém, ktorého plán obsahu je tvorený systémom označovania respektíve sa jedná
o „sémiotiku, která pojednáva o semiotice“ (ibid:170). Metajazyk je operácia vo forme popisu
zaloţeného na empirickom princípe. Konotačná semiotika takou nie je. Konotácia sama je
systémom, ktorý obsahuje označujúce, označované a proces, ktorý ich navzájom spája.
(ibid:171) Označujúce konotácie, konotátory sú tvorené znakmi (označujúci a označovaný
zároveň) denotovaného systému. Jednotky konotovaného systému nie sú nutne rovnako
dôleţité ako jednotky denotovaného systému. Nech konotácia akokoľvek „dotvára“ správu,
nevyčerpáva ju. Stále zostáva v rámci denotácie. (ibid:171)
Na tomto teoretickom základe podrobíme vizuálnej analýze dve reklamy. Primárne sa
v nich zameriame ne denotačnú rovinu, ktorej cieľom bude určiť označujúce a označované
a ich vzájomné vzťahy. Výsledkom bude popis obrazu, v tomto prípade sa jedná o pohyblivý
obraz, vo forme záberov, akýchsi statickým rámcov. Následne skúsime zhodnotiť konotačnú
rovinu, ktorá by nám mala pomôcť odhaliť rovinu významu skúmaného obrazu ako správy.
A. Reklama na „Wii“
V rámci analýzy reklamy na konzolu Wii55 sa zameriam na význačné prvky a rysy
jednotlivých záberov. Video, ktoré tvorí reklamu na konzolu Wii predstavuje stopu o dĺţke
121 sekúnd. Po jeho zhliadnutí ako celku zisťujeme, ţe je zloţená z menších samostatných
jednotiek, ktoré predstavujú samostatné reklamné spoty. Kaţdá časť začína úvodom
v ktorom je predstavené prostredie do ktorého vstupujú hlavní protagonisti: dvaja páni,
ázijského pôvodu, pravdepodobne sa jedná o Japoncov, nakoľko spoločnosť Nintendo, ktorá
je tvorcom konzoly, pochádza z Japonska. Sú oblečení v tmavých oblekoch, jeden z nich
nesie kovový kufrík. Jednotlivé „minipríbehy“, teda samostatné jednotky sú ukončené tým
ako sa títo páni vracajú k svojmu autu. Celým príbehom jazdia na bielo-modrom aute značky
„Smart“56. Reklama pôsobí na diváka harmonicky, jej tvorcovia sa snaţili eliminovať rušivé
prvky. Strih sa dá označiť za sviţný, rýchlosť deja postupne graduje, tak ako si divák zvyká
na postupnosť jednotlivých „minipríbehov“. Celý príbeh má šťastný koniec.
Video začína záberom na kravu, ktorá sa otáča smerom k divákovi. Následne sa za ňou
predstaví krajina tvorená zelenou lúkou, stromami a modrým nebom. Táto scéna nás situuje
55

Dostupné na: http://www.youtube.com/watch?v=g2nEHqGWsYM, 30.5.2010
Auto značky „Smart“ je zaujímavým symbolom v rámci tejto reklamy ako celku. Z historického hľadiska sú
pre USA typické veľké autá, ktoré sú charakterizované svojím výkonom. Auto značky „Smart“ je malé, vhodné
do mestského prostredia. Nakoľko je to malé auto, nepotrebuje motor s veľkým objemom čo vedie k šetreniu
paliva a zároveň planéty v podobe redukcie výfukových plynov. Toto auto môže predstavovať stanovisko
spoločnosti Nintendo, že myslí na budúcnosť, myslí na ekológiu, ktorá predstavuje v súčasnej dobe silnú
myšlienku, ktorá sa presadzuje nielen na politickej úrovni, ale aj na úrovni marketingu a predaja s ním
spojeným.
56
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do prvého prostredia, ktorým je vidiek. Auto prechádza stredom obrazu. Atmosféru počas
celého videa dotvára zvuk strunového nástroja. V nasledujúcom zábere auto prechádza
stredom obrazu, ale v pozadí sú uţ domy. Nasleduje detail na dvere auta, kde je moţno
rozpoznať muţa s tmavými okuliarmi. Následne nás kamera prenesie do auta, kde sa
odhalia obaja muţi tým, ţe si zloţia svoje tmavé slnečné okuliare, čo môţe dokazovať na
otvorenosť, ţiadosť o kontakt či slušnosť. Z kufra auta vyberú spomínaný kufrík s ktorým
prechádzajú k dverám domu. Nasleduje záber na ruku, ktorá stáča zvonček pri dverách,
nasleduje zvuk zvončeka. Záber na dvere z vnútornej strany, ktoré sa otvárajú. Muţom
v tmavých oblekoch je vidieť do tváre. Muţ na ľavo drţí v ruke nejaký objekt, jedná sa
o ovládač „Wii remote“. Tento hovorí: „Wii would like to play.“ Táto fráza je ale dvojznačná,
nakoľko „Wii“ znie podobne ako anglické „We“, čo predstavuje prvú osobu mnoţného čísla.
Takţe na jednej strane to znie tak, ţe muţ hovorí: „Radi by sme sa zahrali“ a na druhej
strane: „Wii by sa chcelo zahrať“. Nasleduje záber do domácnosti, kde sa objavuje chlap
stredného veku, pravdepodobne otec, chlapec v stredoškolskom veku, pravdepodobne
starší syn, mladšie dievča, dcéra a v pozadí sa mihne ţena, pravdepodobne matka. Hudba
na chvíľu onemie, situácia graduje. Následne nás kamera prenáša do domácnosti záberom
na muţa v čiernom obleku, ktorý energicky kývne rukou. Ku strunovému nástroju sa pridajú
bicie nástroje, elektronické. Ďalší záber nám sprostredkuje televíznu obrazovku,
prostredníctvom ktorej sa ľudia v miestnosti hrajú tenis vďaka funkcie „split-screen“, čo
znamená, ţe môţu hrať dvaja prostredníctvom jednej obrazovky. Vedľa televízora je
poloţená konzola „Wii“, na televízore snímač pre „Wii remote“. Nasledujú zábery na ţenu,
ktorá hrá najskôr kolky, potom beţí (obr.01), pričom stále je v pozícii „pred televíznou
obrazovkou“. Ţena hrá videohru. Strih nám ukazuje dvojicu pánov v oblekoch, ktorí si
nalievajú nejaký nápoj. Táto situácia odkazuje na pohostinnosť, ktorú si pravdepodobne
vyslúţili za sprostredkovanie záţitku, ktorý priniesli spolu s konzolou, ktorá sa podľa
všetkého ukrývala v kufríku. Následne muţi odchádzajúcu. Opäť sú v aute, ktoré teraz ide
ulicou plnou domov, následne alejou, pravdepodobne sa jedná o predmestie. Prichádzajú
k ďalšiemu domu, kde im s prekvapením otvára mladý muţ. S úklonom, bez slov mu ukazujú
„Wii-remote“. Hudba opäť graduje, ocitáme sa v domácnosti, kde sa muţ v tmavom obleku
hrá s iným starším muţom, pravdepodobne starým otcom. Hrajú tenis, neskôr tancujú
respektíve hýbu telom. Potom hrá mladý muţ od dverí box so staršou pani. V rukách majú
„Wii-remote“. Naši muţi v tmavých oblekoch odchádzajú. Tento – krát ich auto prechádza
mestom, nasleduje záber na taxíky a následne poschodový dom. Kamera nás prenesie
k dverám, ktoré opäť otvára mladý muţ. V modernom byte s výhľadom na panorámu mesta
muţ v tmavom obleku ukazuje trojici mladých ľudí (muţ od dverí, dievča a iný mladý muţ)
hru s mečom. Inú bojovú hru potom skúša aj muţ od dverí, ktorý sa vystrieda s druhým
mladíkom, ktorý pravdepodobne hrá nejakú strielačku z prvej osoby (FPS). Hranie je stále
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sprostredkovávané „Wii-remote“ ovládačmi. Hráč tento drţí v ruke (obr.02) a simuluje ţelaný
pohyb, ktorý sa následne prostredníctvom ovládača prenesie do situácie v hre. Muţi
v oblekoch odchádzajú. Jeden z nich sa pri dverách zdraví s mladým muţom. (obr.03)
Jedná sa o typ pozdravu, kedy si ľudia navzájom narazia zaťaté päste (tzv. dap greeting).
Pozdrav je dôleţitým prostriedkom medziľudskej komunikácie. Muţi v oblekoch vzhľadom na
svoj pôvod si nepodávajú ruky, ale sa uklonia, čím vyslovujú úctu. Tento pozdrav je z ich
strany gestom prijatie inej kultúrnej zvyklosti. Nasleduje ďalší záber na auto, ktoré míňa
v tomto prípade dom, v pozadí sa črtá otvorená krajina. Nasleduje záber na auto na ceste
a po ňom záber ako muţi v oblekoch idú k muţovi, ktorý opravuje staré auto. Na obraze je
moţno nájsť chovné zvery ako sliepky, čo nám napovedá, ţe sa nachádzame na vidieku.
K muţovi pri aute sa pridáva druhý, strih prechádza na muţov v oblekoch, ktorí stoja oproti
dvojici, opakujú frázu z prvého mini príbehu. Nasleduje záber do domácnosti, kde muţi
prostredníctvom „Wii-remote“ (obr.04) hrajú americký futbal, neskôr závody. Nakoniec jeden
z dvojice krúţi nad hlavou akoby lasom, pričom na obrazovke avatar točí nejakým ťaţkým
predmetom. V tomto prípade sa jednalo o akýsi „pravých“ amerických farmárov (krútenie
lasom). Títo nepredstavujú silnú hráčsku skupinu, reklama nám teda ukazuje, zámer osloviť
kaţdého. Keď odchádzajú, jeden z muţom energicky objíma jedného z dvojice muţov
v oblekoch, následne druhý muţ ponúka tomu ostatnému sliepku. Nasleduje záber na
odchádzajúce auto, aleje, následne sa v zábere zjaví stredná škola. Neznáma postava beţí
po chodbe, v ďalšom zábere muţi v oblekoch stoja na pódiu, jeden drţí v rukách kufrík,
druhý Wii-remote, za nimi je veľký nápis „Wii“, nasleduje uţ spomínaná fráza. Ľudia v pódiu
jasajú. Ďalší záber nám sprostredkuje samotnú konzolu s ovládačom. Celá video končí
záberom na muţov, ktorý si nasadzujú okuliare. Tento záber sa mení, pozornosť sa presúva
auto ktoré po ceste smeruje za západ. Slnko zapadá. V jeho obryse sa objavuje názov, logo:
„Wii“. Hudba graduje, obraz tmavne.
Táto reklama nám sprostredkovala dojem, ţe konzola Wii je určená ľudom bez rozdielu
veku či pohlavia. Ukázala nám, ţe sa hodí do akejkoľvek domácnosti a ţe s ňou prichádza
do obývačiek pohoda a radosť, ktorú je moţno čítať z výrazov protagonistov. Spomínaný
pozdrav nám symbolizoval, ţe táto konzola spája ľudí namiesto toho, aby ich rozdeľovala,
ľudia sú ochotní ustupovať zo svojich zvyklostí. Páni v oblekoch, zástupcovia firmy, boli
spokojní s dobre vykonanou prácou, ľudom priniesli do domácností zábavu. Hrané hry
ukazovali potenciál kinetického ovládača, spôsob ako človek môţe telom hrať známe hry.
Kinetický ovládač oslobodzuje nielen telo (hra celým telom, aktivita), ale aj „ducha“ (šťastný,
spokojný výraz tváre). Slogan odhalil, ţe názov „Wii“ je moţno ľahko zameniť s „W e“, „my“.
Celé hranie videohier prostredníctvom konzoly „Wii“ má spoločenský charakter, zdruţuje
ľudí v aktivite hrania. V prípade spôsobu hrania, aký nám predstavuje táto reklama, môţeme
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hovoriť o aktívnom hraní, ktoré je zaloţené na telesnej dynamike v priestore. Hrajúci sa ľudia
stoja, vyuţívajú priestor, ktorý vzniká pred televíznou obrazovkou. Môţeme hovoriť o
„magickom kruhu“, ktorý je fixovaný na priestor pred televíznym prijímačom. Tento dovoľuje
hráčom vystupovať mimo rámec „pasívneho“ sledovania TV. Pre konzolu „Wii“ je
charakteristická biela farba, ktorú asociujeme najčastejšie s čistotou, ale na druhej strane ju
môţeme ponímať ako výzvu niečo „zašpiniť“ a zašpinenie si vyţaduje aktivitu. Táto aktivita,
ktorú sprostredkováva interaktívne zariadenie, napĺňa priestor, nakoľko predstavuje miesto,
okolo ktorého sa zdruţujú ľudia. Izba predstavuje prázdny priestor určený k naplneniu hrou,
aktivitou. Vieme, ţe hraním hry sa nič zlé nemôţe stať, práve naopak, nastupuje dimenzia
rodinnej, priateľskej zábavy. Domácnosti sú uhladené, simulujú „dokonalosť“, „jednotu“.
Stavia do protikladu uzatvoreného prostredia domácnosti, v ktorej sa otvára priestor
prostredníctvom obrazovky. Počas celej reklamy sa nám konzola predstavuje v podobe
zariadenia pre viac ako jedného človeka. Ukazuje sa, ţe jej dôleţitým prvkom je súťaţivosť
(Agón; Caillois 1998). Pohyby, ktoré hráči predvádzajú, nepochádzajú z prostredia
domácnosti, často sa realizujú práve mimo domu. Vďaka technológii, ktorú prezentuje biela
technika, môţeme tento rozdiel prekonať a vykonávať vo vnútri domácnosti aktivity, ktoré
patria do vonkajšieho prostredia. Aktívny prístup k hraniu z pohľadu tela je výrazom celkovej
dynamiky jednotlivých hráčov.
B. Reklama na „Project Natal“
Druhou reklamou, na ktorú zameriam svoju pozornosť je reklama na „Project Natal“ 57
o dĺţke 220 sekúnd. Jedná sa o „promo“ video zatiaľ nepredajného herného systému58,
ktorý kombinuje prvky senzomotorického a hlasového ovládania.
Video začína záberom do domácnosti, obývačky, kde sa na obrazovke sformuje logo
„Xbox“. Obraz sprevádza znelka. Text v ľavom dolnom rohu oznamuje: „Vízia produktu:
skutočné vlastnosti a funkčnosť sa môţu odlišovať“59. Nasleduje záber na TV obrazovku,
kde sa postupne vystrieda text: „Predstavujeme nový spôsob hrania“, „Nevyţaduje ţiadne
ovládače“. Zvuk je rytmický postupne graduje. Na ďalšom zábere vstupuje do miestnosti
chlapec, zastavuje sa pred televíznou obrazovkou. Je oslovený avatarom z obrazovky.
Tento sa ponáša na učiteľa bojových umení, oslovuje chlapca so slovami: „Takţe, ty si sem
prišiel po viac“, chlapec odpovedá: „Áno. Poďme na to!“. Avatar sa zasmeje a hovorí: „Toto
57

Dostupné na: http://www.youtube.com/watch?v=p2qlHoxPioM, 30.5.2010
Do predaja by sa mal podľa predbežného stanoviska vydavateľa, spoločnosti Microsoft, dostať počas leta
2010 (viď. http://www.xbox.com/en-us/live/projectnatal/)
59
V nasledujúcom texte prekladám originálne znenie nápisov z angličtiny. Nakoľko tieto nepredstavujú žiadnu
slovnú hračku, prípadne metaforu, ako tomu bolo u sloganu pre „Wii“, neuvádzam ich v originálnom jazyku,
nakoľko majú prevažne popisný charakter. Vybrané slogany je možno vidieť v obrazovej prílohe, obr. 05 – 08.
58
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bude dobré. Začnime!“ Na obrazovke sa objavuje nápis „Boj“ Chlapec zaujíma pozíciu,
obraz sa zastaví, objavuje sa nápis: „Ty si ovládač“. (obr.05) Chlapec bez pouţitia
akéhokoľvek herného zariadenia bojuje s avatarom na TV obrazovke. Ďalší strih nám
sprostredkuje pohľad na šťastný výraz tváre poskakujúceho chlapca. Nasleduje čierny
prestrih, za ktorým nasleduje záber na rodinu sediacu pred televíznou obrazovkou. Dievča
v strede pohovky šoféruje formulu bez pouţitia ovládača, len prostredníctvom rúk, tým
spôsobom, ţe ich drţí v polohe, akoby drţala volant. Pravdepodobne sa jedná o rodinu,
nasleduje záber na tváre, ktoré sa usmievajú. Celá skupina sa nakláňa spolu so smerom
jazdy auta. Nasleduje situácia, kedy sa formule menia kolesá. Muţ, otec sa postaví pred TV
obrazovku, na ktorej je znázornené koleso. Tento ho vymieňa tak, ţe simuluje prácu jedného
technika, ktorý počas zástavky v boxoch má na starosti práve výmenu kolesa. Jeho ruky
smerujú do vzduchu, mieria na obrazovku, na miesto, kde sa nachádzajú skrutky, ktoré je
potrebné uvoľniť. V dolnej ľavej časti sa objavuje nápis: „Zábavné spôsoby spoločného
hrania“. (obr.06) V istý moment smerujú muţove ruky mimo pole obrazovky, aby odtiaľ
získali náhradné koleso. Celá sekvencia je sprevádzaná piesňou s rockovým základom,
bicie – gitara – klávesy, bez spevu. V ďalšej sekvencii sa mladší chlapec hrá s avatarom
v podobe monštra. Na obrazovke bojuje s lietadlami, získava body údermi. Chlapec stojí na
koberci v obývačke, dupe po podlahe, búcha po nej, energicky hýbe rukami, na obrazovke
sa objavuje nápis: „Pouţi celé svoje telo“. (obr.07) Chlapec vydáva zvuky, má pritom
otvorené ústa. Táto situácia sa prenáša do hernej situácie tak, ţe avatar, monštrum chrlí
z úst modrý plyn. Hudba počas celej sekvencie pripomína animovaný film. Následne
graduje, nasleduje čierny záber, po ňom záber na dve ţeny, mladšiu a staršiu, dcéru a
matku. Na obrazovke sa v ľavom dolnom roku objavuje text: „Plná kontrola pohybu
prostredníctvom tela“. Telo mladšej ţeny je doplnené o animáciu, ktorá znázorňuje kĺby
v tele, ktoré sú prepojené zelenými priamkami. Táto ţena intenzívne poskakuje, nasleduje
záber na TV, ktorý je rozdelený na dve časti prostredníctvom funkcie „split-screen“ a teda
umoţňuje hrať súčasne obom na jednom monitore. Poskakujúce dievča kope futbalový
trestný kop, ostatná ţena je v úlohe brankára. Dievča kop premení a náruţivo poskakuje po
obývačke, hovorí víťazné „Áno“, obe ţeny sa smejú. Tmavý záber oddeľuje ďalšiu
sekvenciu, hudba nemenní svoj charakter. Na zábere drţí chlapec v rukách skateboard pred
TV obrazovkou. Nahlas hovorí: „Skenuj!“. Na pravej strane záberu sa objavuje slogan:
„Pouţi svoju vlastnú výbavu“. Na skateboarde sa najskôr objavuje animácia z jednej strany,
v podobe záblesku, následne z druhej, spodnej. Toto naznačuje „načítanie“ dizajnu
a samotného skateboardu do hry. Prestrih ukazuje chlapca, ktorý mávnutím ruky volí v menu
hry. Hľadá svoj naskenovaný skateboard. Volí si ho a hrá. Simuluje pozíciu akoby stál na
skateboarde, pričom stojí len na koberci. Robí rôzne triky a skoky. Sále na upriamenú
pozornosť na obrazovku. Prestrihy nám ukazujú jeho spokojný výraz a zároveň fyzickú
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námahu, ktorú musí vynaloţiť na hranie. Zvuk je doplnení o realistické zvuky kolies
skateboardu, ktoré kopírujú jazdu po zvolenom teréne, v tomto prípade sa jedná o mesto.
Nasleduje čierny záber, po ktorom do miestnosti vstupuje dievča. Mení sa pieseň, je stále
rocková, nie uţ tak tvrdá, doplnená o muţský vokál. Dievča zastane pred obrazovkou, na
ktorej bol obrys avatara tmavej farby na nevýraznom pozadí. Tento sa sfarbí na červeno,
avatar sa ukáţe ako dievča. V hornom ľavom rohu sa objavuje nápis: „Rozpoznávanie tvárí“.
Dievča mu respektíve jej kýva, avatar robí to isté. Dievča mu oznamuje, ţe si ţelá
komunikovať so Sarah. Avatar mizne, na obrazovke sa objavuje rámec s dievčaťom
pribliţne v rovnakom veku. Jedná sa o video-hovor. Dievčatá sa spolu začnú baviť
o oblečení na party. Prestrih ukazuje tvár dievčaťa, vedľa nej sa na ľavej spodne strane
objavuje slogan: „Spoj sa a zdieľaj“. Dievča z monitoru ukazuje dievčaťu pred ním aké šaty
pre ňu vybralo. Sama pohybom ruky volí medzi moţnosťami. Určí čierne. Obrazovka je
rozdelená na tri hlavné časti: z ľavej strany je prvá postava dievčaťa, ktoré stojí v miestnosti,
v strede je záber na stále na jedny šaty, ktoré sa menia podľa voľby, na pravo je obraz
určený na video-hovor s dievčaťom, kamarátkou. Dievča pred obrazovkou zvolené šaty
pohybom ruky akoby uchopí a prenesie ich na svoj obraz, ktorý je umiestení na obrazovke
vľavo. Toto okno sa presunie do centra obrazovky, okno určené pre šaty zmizne. Dievča
pred obrazovkou sa natáča na jednu stranu, potom na druhú, pričom spolu s ňou sa natáča
aj jej avatar na obrazovke, ktorý má na sebe zvolené šaty. Nasleduje záber na dievča so
šťastným výrazom, súvisiacim so zvolením šiat, kamera sa z poza nej dostane pred ňu,
dievča si sadá na pohovku. Nasleduje čierny záber. Hudba so spevom ustáva. Nasleduje
záber na ţenu, matku, ktorá sa šťastne usmieva. Ruky má v zaujímavej polohe, akoby
päsťou smerom zhora chcela naráţať do vlastnej dlane. Nasleduje záber na celú rodinu,
ktorá sedí na pohovke. Všetci majú ruky v rovnakej pozícii. Nasleduje prestrih na obrazovku,
z ktorého je tušiť, ţe rodina hrá vedomostný kvíz. Pohyb ruky im slúţi na to, aby buchli po
imaginárnom zvonci, ktorý im umoţní odpovedať. Najrýchlejší je starší z dvojice synov. Po
buchnutí si do päste sa ozve gong, chystá sa odpovedať. Keď vyslovuje odpoveď, obraz na
chvíľu zamrzne, na úrovni jeho rúk sa objavuje nápis: „Rozpoznávanie hlasu“. Otec so
sestrou na neho pozerajú s očakávaním. Odpovie správne, celá rodina sa raduje. Obraz sa
cez stenu za obrazovkou prenesie do inej miestnosti v ktorej sedí starší muţ a ţena, rodičia,
s mladším dievčaťom, pravdepodobne dcérou. Ruky majú pripravené v rovnakej pozícii ako
predchádzajúca rodina. Zaznie otázka, nasleduje cinknutie zvončeka, obraz stmavne. Opäť
sa ocitáme v obývačke prvej rodiny. Vidíme ako muţ so ţenou sedia na pohovke. Vľavo
dole sa objavuje nápis: „Zábava bez ovládača“. (obr.08) Vidíme ako ţena pohybom ruky
vyberá medzi ponukou titulov na TV obrazovke. Zastane vo vyberaní, otočí sa na muţa,
obaja spokojne prikývnu. Ţena prestane mieriť rukou na TV obrazovku a povie: „Prehraj
film“. Obaja sa spokojne usmievajú. Počas tejto sekvencie bola pouţitá hudba zo začiatku
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tohto videa. Táto vygraduje v momente, keď sa na obrazovke postupne objavia nápisy:
„Jediný záţitok, ktorý potrebujete“ ku ktorému sa pridáva „je záţitok zo ţivota“. Strih nás
presunie späť do obývačky. Na popredí vidíme rozmazané hlavy muţa a ţeny, v pozadí
konečné titulky filmu. Nasleduje záber na ich sediace postavy. Ţena hovorí „dobrú noc“
a obaja sa spoločne usmievajú. Nasleduje záber na zariadenie. Jedná sa o zariadenie, ktoré
sa celú dobu nachádzalo pod televízorom. Na ľavej strane má kontrolku svietiacu na zeleno.
V strede sa javia byť dve snímače, „oči“, na pravo je nápis „XBOX 360“. Hudba končí, záber
tmavne. Video končí animáciou loga „Xbox 360“. Pod ním sa objavuje nápis: „Naskoč.“
Ako druhé video som si zámerne zvolil reklamu, ktorá oznamuje príchod budúcej
generácie ovládača, ktorého jediným rozhraním bude ľudské telo a teda nebude vyţadovať
od hráča aby drţal v ruke a ovládal nejaký ovládač, gamepad,

joystick, .... Je otázkou

nakoľko bude takéto zariadene prospešné či úspešné. Je však jasné, na aké hodnoty sa
snaţilo poukazovať toto video. Išlo v prvom rade o prvok zábavy a na druhej strane rodiny
a priateľstva, teda prvkov, ktoré sa objavovali aj v prvom analyzovanom videu. Videohra
v rámci rodiny je menej rozšírenou formou zábavy ako v kolektíve rovesníkov. Preto môţu
takéto zariadenia oslovovať nový potenciálny trh. Video bolo doplnené textovými správami,
ktoré len zvýznamňovali inovatívnosť produktu a jeho hlavné výhody. Video nás hneď
v úvode upozornilo, ţe sa jedná len o simuláciu a skutočný produkt, ohľadom spomínaných
funkcií, sa môţe líšiť od toho, čo sme mohli vidieť v reklamnom spote. Je jasné, ţe cieľom
reklamy je, aby ukázala produkt moţno v lepšom svetle v akom sa naozaj bude javiť. Jedná
sa o produkt, ktorý sa zatiaľ nepredáva. Ukazuje nám však, kam smerujú myšlienky tvorcom
a zároveň, ktorým smerom, medzi inými, sa bude uberať sám spôsob ovládania. Táto
reklama nám ukazuje, ţe telo ako rozhranie je jedinečným prostriedkom na ovládanie,
nakoľko predstavuje pre človeka primárny prostriedok existencie v rámci priestoru sveta.
Ako sa vo videu dozvedáme, “Project Natal“ nie je určený len na hry, ale predstavuje
multimediálny prvok kombinujúci hranie, komunikáciu a prehrávač domáceho videa. Videli
sme, ţe je zámerom spojiť prístup na internet s moţnosťami kinetického ovládania
a ovládania

prostredníctvom

hlasu.

Hlas

je

dôleţitým

prostriedkom

medziľudskej

komunikácie. Ovládanie prostredníctvom hlasu nie je úplnou novinkou, ale v spojení
s detekciou telesných pohybov predstavuje istú formu pokroku. Multimediálnosť predstavuje
aspekt aký budúcim, novým zaradeniam pripisovali aj Malliet s Meyerom (2005). „Project
Natal“ je v záverečnej fáze príprav. Je otázkou nakoľko sa tento produkt prestavený v
reklame bude líšiť od toho skutočného, ktorý bude moţné zakúpiť. Práve preto som si zvolil
túto reklamu, aby v prípade budúceho pokračovania v bádaní podobným smerom bolo
moţné porovnať, aké sú vízie designérov a kde sú hranice toho, čo nám dovoľuje technika
v kombinácii s mierou investícií a očakávaných ziskov. Celé video bolo „uhladené“, ladené
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do zelených odtieňov, farby ktorá sa spája s konzolou Xbox 360 a ktorá predstavuje farbu
„ekologického“ spôsobu myslenia, ţivota, takţe tento fakt môţe predstavovať odkaz na inú
víziu v rámci budúcnosti: starosť o planétu a ţivot na nej ako celok. Domácnosť bola ladená
prevaţne do svetlých farieb, nakoľko záţitok hrania chce „presvetliť“ beţnú situáciu, je
vystúpením mimo kaţdodennosť. Jedná sa o mladú rodinu. Na rozdiel od prvého videa, kde
sme videli rôznych ľudí rôzneho veku a rôznych socioekonomických pomerov, sa toto video,
okrem jediného záberu zameriava len na jednu rodinu, ktorú ukazuje v rámci jedného dňa.
Na jednej strane môţeme v tomto videu vidieť obrovskú dynamiku, ktorá je spojená
s ovládaním len prostredníctvom tela, ale na strane druhej v poslednej scéne vidíme dvojicu
sediacu na pohovku, ktorá preto aby si zvolila film na večer nepotrebuje vykonať ţiaden
pohyb v rámci izby, stačí simulovať pohyb v rozmedzí obrazovky TV prijímača. Táto
skutočnosť nás upozorňuje na to, ţe hoci je podstatou ovládača kinetické ovládanie, tento
môţe nahradiť spôsob ovládania techniky súvisiacej s kaţdodennou spotrebou a to nielen
prostredníctvom jednoduchých pohybov, ale aj na diaľku60. Opäť tu máme magický kruh,
ktorý vzniká pred TV obrazovkou a ktorý napĺňa priestor hrou, aktivitou. Aktivita je v tomto
prípade prezentovaná ako forma zábavy. Nezdôrazňuje sa tak fyzická záťaţ ako skôr
vzájomnosť, nielen fyzická, ale aj virtuálna, ktorá sa môţe sprítomňovať prostredníctvom
tohto zariadenia.
Zvolené reklamy nám ukazujú konkrétny model hráčovho prístupu k hre vzhľadom na
svoje telo. V tomto prípade, ako si to popíšeme v nasledujúcej kapitole, sa jedná sa o typ
tzv. aktívneho hrania. Zvolil som si tieto reklamy zámerne, nakoľko nám ponúkajú obraz
hrania z pozície hráča, pričom nám neprinášajú subjektívne pocity a dojmy hráčov z hrania,
ale naopak moţnosť pozorovať a sledovať gestikuláciu a „prácu“ s vlastným telom.
Vypovedajú o tom, ako prostredníctvom tela môţeme hrať videohru. Ukázali sme ako hry
prešli premenou z verejného priestoru do súkromia našich domácností, stali sa akousi
intímnou záleţitosťou, ktorá sa spája s prostredím izby, známeho prostredia. Práve táto
skutočnosť môţe súvisieť s tendenciami hráčov tvoriť rôzne nielen online komunity, nakoľko
hra má v princípe spoločenský charakter. Pokiaľ sa hráč hrá sám, jeho telo je v opozitnom
postavení voči obrazovke na ktorej sa premieta „technický obraz“ hry. Keď hrá proti inému
hráčovi, jedná sa o opozitum dvoch súperiacich tiel. Telo je nielen miestom vlastnej
sebaidentifikácie, ale práve aj vydelenia sa voči iným.

60

Ovládanie na diaľu, telematická spoločnosť. (Flusser 2001)
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10. Model aktívneho/pasívneho prístupu k hre
Výsledkom tejto eseje je nasledujúci záver: prístupy hráčov k spôsobu hrania videohier
z pohľadu ich tela je moţno rozdeliť na dva typy, na aktívny a na pasívny. Skôr ako
prejdeme k ich detailnejšiemu popisu, rád by som uviedol, ţe tieto skupiny sú formálnym
spôsobom delenia a nevylučujú moţnosť prechodových typov. Cieľom takéhoto určenia je
poukázať na to, ako môţe hráč pristupovať k hraniu videohier prostredníctvom svojho tela.
Je samozrejmé, ţe hra je ţivou aktivitou a teda vyţaduje istú mieru zapojenia. Obidve typy
na hre participujú. Mojim cieľom je ukázať, aký je ich záujem participovať na hre
prostredníctvom svojho tela. V tomto pokuse o popis prístupov k hraniu som sa zameral na
tie aspekty, ktoré je moţne proti sebe postaviť a odlíšiť a vynechal som iné ako napr.
potenie, či ţmurkanie, ktoré z pozície hráča hrajú inú rolu. Mojím zámerom bolo zamerať sa
na všeobecnejšie tvrdenia pričom som sledoval zámer vytvoriť všeobecnejšiu špecifikáciu,
ktorej hlavným cieľom je poukazovať na moţnú rôznorodosť v prístupe k hraniu videohry,
ktorá je zaloţená, respektíve súvisí s naším telom.
AKTÍVNY prístup k hraniu z pozície tela: príkladom aktívneho prístupu je to, keď niekto
preferuje pohybové hry, teda hry ktorých aktivita je spojená s telesným pohybom a určitým
typom fyzickej námahy. Zameriava tak svoju pozornosť na záţitok hrania viac ako na hru
samotnú, a teda viac sa zameriava na to ako sa hra hrá, ţe na to, ţe o hru sa treba patrične
„starať“: postupovať v nej, hrať strategicky, nie náhodne a pod. Presadzuje interaktivitu
v hraní, vyţaduje participáciu, stimuláciu, účelom pre neho je hranie hry. Orientácia na
hranie sa vo fyzickej skupine, preferuje predvádzanie svojho výkonu a následne sa
doţaduje hodnotenia, povzbudzovania, respektíve slovnej reflexie. Prevláda orientácia na
ovládacie zariadenie61, nakoľko práve toto mu poskytuje záţitok, ktorý vyhľadáva.
Preskakuje medzi ţánrami, vyhľadáva nové tituly, ktoré v prevaţnej miere kopírujú tie staré
a osvedčené: jedná sa o tú istú hru s vynovenými prvkami (grafika, ovládanie, moţnosti
a iné). Vo väčšine prípadov sa jedná o hry s krátkym časom hrania, akési slučky. Zakladá si
na fyzickom tele, práve hranie hry prostredníctvom kinetických ovládačov, je pre takúto
formu hrania, prostriedkom ako sa starať a pestovať svoje telo. Nevyţaduje znalosť podstaty
zariadenia s ktorým sa hrá, či podstaty hry samotnej. Preferencia „plug and play“, teda hry
s minimálnymi poţiadavkami pre nastavenie, teda hru, ktorú hneď po spustení je moţné
hrať. Poţaduje aktívnu participáciu tela, symbolom je „noha“, ktorú ţiada udrţiavať
v pohybe. Noha v tomto prípade predstavuje symbol aktívneho pohybu, na rozdiel od
pasívneho, stáleho kontaktu s jedným miestom v pomerne stabilnej polohe.
61

Ktorým môže byť tak ako nejaký typ hračky, napr. gamepad alebo vlastné telo či iné.
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PASÍVNY prístup k hraniu z pozície tela: jedná sa o typ hrania, ktoré je spojené
prevaţne s počítačom, hráč sa orientuje na výkon zariadenia, ktoré mu sprostredkováva hru.
Hranie je automatické, interaktivita je potlačovaná do úzadia. Účel hrania sa nachádza
v samotnej hre, ktorá je pre hráča dôleţitejšia neţ jej hranie. Preferuje dlhotrvajúce hranie
hier, pričom je dôleţité uchovávať stopu o výsledku predchádzajúcich štádií. Orientovanie
viac ako na fyzické tak na tie hry, ktoré vyţadujú myšlienkovú prácu. Pred fyzickou sa
preferuje hranie s virtuálnou komunitou. Nedoţaduje sa aktívnej slovnej reflexie, preferuje
hodnotenie písomné, uverejnené s časovým odstupom. Hrá sa pod pseudonymom,
nepovaţuje sa za dôleţité odhaľovať svoju identitu. Buduje si virtuálnu identitu. Hráč je skôr
„solitérom“. Je ochotný vzdať sa fyzickej existencie svojho tela v prospech postupnej imerzie
tohto vo virtuálne. Hre a zariadeniu, prostredníctvom ktorých sa hrá, nerozumie len
povrchovo, má záujem o to, ako veci, ktoré pouţíva, fungujú. Má záujem spolupodieľať sa
na tvorbe hry, herného sveta. Preferuje „open source“, aby sám mohol aktívne zasahovať,
tvoriť a opravovať. Jeho telo prijíma hranie ako pasívny spektákl. Telo nie je dôleţité, má
svoj význam, ale len v sprostredkovaní moţností prostredníctvom „ruky“. Je viazaný na
zdrojový kód. Hráč je často povaţovaný za „podivnú existenciu“, ale na druhej strane často
disponuje informácii nevídaného rozsahu.
Oba tieto typy nie sú konečným stavom. V tomto zmysle by sme spolu s Calloisom
(1998) mohli hovoriť skôr o stupni štruktúrovanosti62. Môţe dochádzať k presunom
jednotlivých charakteristík. Hoci technológia zdá sa smeruje k eliminácii telesnej aktivity,
komerčne ladené produkty naopak zdôrazňujú význam nášho tela potvrdzujúc pritom jeho
premenu v „hračku“ (Flusser). Pre pasívneho hráča je typická virtualizácia a hierarchia. Pre
aktívneho hráča multiplicita, rušenie stratifikácie a teda je v istej zhode s modelom tela ako
nám ho ponímajú Deleuze a Guattari (1987): telo bez orgánov, TBO. Pre pasívny prístup ku
hre by mala byť v budúcnosti typická tendencia eliminovania tela ako rozhrania, nakoľko z
takéhoto pohľadu môţe telo predstavovať prekáţku v imerzii do virtuálna. Aktívny prístup sa
naopak bude snaţiť zachovávať jeho pozíciu v podobe rozhrania, nakoľko sa premenilo
vnímanie tohto. Treba mať na mysli, ţe pasívny neznamená niečo negatívne, ale ţe práve
odráţa postoj hráča k potenciálu svojho tela ako rozhrania. Rád by som podotkol, ţe práve
takáto pasivita môţe v sebe niesť istú pozitivitu, tak ako aktívne hranie istú negativitu.

62

Caillois (1998) rozlišuje medzi paidia a ludus ako akýmsi, všeobecne povedané, detským a intelektuálnym
princípom. Určite stojí za zmienku aspekt ludus, ktorý sa ukazuje v domácom majstrovaní, kutilstve. Caillois
(1998) v tomto prípade hovorí o „kompenzácii skutočnosti“. V našom prípade sa jedná o kompenzáciu telom
(aktívny prístup) repspektíve kompenzáciu hrou (pasívny prístup). (viď. strana 9)
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11. Závery
Verím, ţe sa mi obsahom i spracovaním tejto eseje podarilo naplniť môj zámer. Je
jasné, ţe konečné stanovisko ohľadom navrhovaného modelu je nutné podrobiť hlbšej
a prepracovanejšej analýze, ktorá by sa mohla oprieť o niektorú z vhodne zvolených
antropologických metód, pričom by si mala zachovať istý sociologický rozmer. Verím táto
esej spĺňa minimálne pozíciu vhodného východiska pre bádanie v danej oblasti zvoleným
smerom. Je unáhlené robiť závery, ale je práve úlohou pre teoretika, aby konštruoval
modely, ktoré nám pomáhajú nielen lepšiu orientáciu vo svete poznatkov, kultúry či
technológií, ale hlavne by malo byť jeho cieľom, aby nám pomáhal pochopiť rozmanitosť
univerza v jeho plnej „kráse“. Model vytvorený v rámci tejto práce si kladie za cieľ
poukazovať na prístup zaloţený vo filosofickom bádaní, ktorý sa orientuje na súčasnú
kultúru. Hra, v našom prípade videohra, je prejavom kultúry, je prejavom človeka a doby. Na
jednej strane stojí tvorca hry, zariadenia sledujúc pritom istý zámer, napr. komerčný. Na
strane druhej stojí hráč sledujúc zámer iný, často plný očakávaní. Súčasná doba nám
ponúka príklady, ktoré jasne ukazujú, ţe čistá hra, hra bez tela je zatiaľ nemoţná. Telo je
hlavným prostriedkom a nástrojom hrania. Telo je rozhraním. Ľudská myseľ z perspektívy
tejto práce nepredstavuje od neho oddelenú entitu, ale práve naopak entitu, ktorá je s ním
úzko spojená a ktorá v ňom pramení a zároveň je určitým spôsobom limitovaná jeho
moţnosťami. To či nastávajúca doba prinesie stratu kontaktu s touto našou prirodzenosťou,
alebo práve bude túto zdôrazňovať ostáva v istom zmysle záhadou. Naším zámerom je
vidieť v najbliţšej budúcnosti oba módy existencie súčasne. Kaţdý je pritom určený inej
skupine, inej hernej situácii, iným okolnostiam spojeným so záţitkom hrania. Nie je mojím
cieľom, aby som rozlišoval ľudí na základe tejto charakteristiky, ale je dôvodné sa
domnievať, ţe kaţdý z nás bude inklinovať k jednému s popísaných spôsobom vo väčšej
miere. Kaţdý, komu to bude umoţnené si zvolí cestu, po ktorej sa vyberie. Ak jedného dňa
jedna moţnosť preváţi, je jasné, ţe tu bude skupina, ktorá bude mať istý stupeň
zvýhodnenia, ale v istom zmysle nevýhodu toho, aby nezaostala v tom bode, v ktorom si
uvedomila svoje určenie a zaloţenie ako výhodu. Je nutné, aby sme sa my, súčasníci,
zamerali a uvedomili si potenciál oboch týchto svetov, ktoré nevyhnutne nechcú pripisovať
svetu ďalší dualizmus, ale práve naopak ukazovať mu, ţe tento je v ňom „vtelený“ uţ od
istého počiatku a je na nás aby sme sa nebránili novému a nezabúdali pritom na staré. Je
nutné aby sme spájali virtuálne s reálnym a to nielen na poli videohier, ale práve na úrovni
nášho tela, mysle a „sveta“, ktorý sme si vytvorili a ktorý nás obklopuje. Moţno práve
videohry sa ukáţu ako ten moment, ktorý nás tomu pomohol naučiť.
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OBRAZOVÁ PRÍLOHA:

Obr.01 – ţena pred TV obrazovkou simuluje beh

Obr.02 – zábava prostredníctvom bezdrôtových kinetických ovládačov
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Obr.03 – pozdrav

Obr.04 – kinetické ovládače v akcii

55

MK: Telo ako rozhranie
bakalárska esej

Obr.05 – „Ty si ovládač“

Obr.06 – „Zábavné spôsoby spoločného hrania“
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Obr.07 – „Pouţi celé svoje telo“

Obr.08 – „Zábava bez ovládača“
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