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Abstrakt
S rozvojem Internetu, Webu a nových digitálních technologií publikum hraje
aktivnější roli v přetváření a usměrňování toku mediálních obsahů. Fanoušek, jako
odborný a zasvěcený konzument, stanul v centru pozornosti mediálního průmyslu a
jeho marketingových strategií. Toto uspořádání na jednu stranu skýtá fanouškům
větší samostatnost a nové možnosti. Na druhou stranu přesunutím aktivity od
producentů ke konzumentům dochází k transformaci mediálního průmyslu, ve
kterém neplacení dobrovolníci dělají práci, za kterou jsou profesionálové placeni.
Tato diplomová práce zkoumá tuto tenzi na konkrétní situaci, kdy herní společnosti
využívají produkty fanouškovské kultury (fan art) k propagaci svých herních titulů.
Kultura konvergence klade nároky na stávající autorská práva, formuje nové vztahy
mezi tvůrci fan artu a herními společnostmi. Tato práce: (1) popisuje okolnosti, za
kterých herní společnosti publikují fan art na svých oficiálních webových stránkách,
(2) zjišťuje, jak svoji neplacenou práci, kterou odvádějí tvůrci fan artu, vnímají sami
fanoušci, (3) zjišťuje postoj fanoušků k autorským právům v konkrétní situaci
využívání fan artu herními společnostmi. Těmto cílům odpovídají formulované
výzkumné otázky. K jejich zodpovězení jsem zvolila metodu deskripce (1) a
kvalitativní obsahové analýzy komentářů pod fan artem publikovaným na oficiálních
facebookových stránkách vybraných herních titulů (2), (3). Jedná se o tyto tituly a
jejich vydavatele: World of Warcraft (Blizzard Entratainment), Mass Effect 3
(BioWare) a The Elder Scrolls V: Skyrim (Bethesda Softworks).

Abstract
With the rise of Internet, Web and new media technologies come increased
opportunities for audience to recreate media content and influence its flow across
different media platforms. The fan as a demanding yet enthusiastic consumer has
become a centrepiece of media industries’ marketing strategies. On the one hand, this
qualitative change often described as participatory culture means a giant leap forward
for fans, who can now serve new roles within the media industry. On the other, it
represents a potential exploitation of media users, as unpaid volunteers do the labour
professionals are paid for. This study investigates this tension in a case of videogame
fans. On their official websites, videogame developers encourage fans to contribute

with their fan art harnessing fan creativity for their advertising purposes.
Convergence culture raises conflicts and compromises between creators of fan art
(fan artists), and the owners of the copyrighted works they appropriate (game
companies). This study addresses three main issues: (1) the way and circumstances
under which game companies are displaying fan art on their official websites, (2) how
fans understand the tensions between empowerment and exploitation, how do they
address the issue of free labour, (3) how fans view issues concerning intellectual
property rights taking the derivative nature of fan art. These three topics were
analyzed using the method of description (1), and the qualitative content analysis of
the fans’ comments on official Facebook profiles of the chosen game titles (2), (3):
World of Warcraft (Blizzard Entertainment), Mass Effect 3 (BioWare), and The Elder
Scrolls V: Skyrim (Bethesda Softworks).
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Úvod
Známé termíny jako „Web 2.0“, „sociální sítě“, „uživateli generovaný obsah“ aj.
popisují současný stav, kdy se díky novým mediálním technologiím transformuje
vztah mezi průmyslovými tvůrci médií a jejich konzumenty. Ve věku aktivního
publika dochází ke sbližování rolí producentů a konzumentů mediálních obsahů. Z
dříve oddělených rolí, jejichž vztahu dominoval jednosměrný informační tok
směřující od producentů ke konzumentům, se dnes stali účastníci, kteří se sice liší
statusem a vlivem, ale jsou obdařeni rovnými šancemi vytvářet a šířit mediální
obsahy. Každý konzument s přístupem k internetu má dnes možnost stát se součástí
komunity aktivních produktivních konzumentů (Baym, 2000) – ovlivňovat mediální
toky, vyjadřovat se k mediálním obsahům nebo se zapojit do jejich vytváření,
nejčastěji remixováním a upravováním stávajících mediálních obsahů inovativním
způsobem. Přestože zatím nepanuje shoda v tom, jak tuto skupinu aktivních
účastníků, dříve známou jako konzumenti, vlastně nazývat, vzhledem k širokému
záběru dnešních fanouškovských studií, který ve své knize ukazují Gray, Sandvoss a
Harrington (2007), jim můžeme říkat třeba fanoušci. S tím, jak se fanoušci přesunuli
z okraje kultury do mainstreamu, producenti mediálních textů rozpoznávají hodnotu,
která se skrývá v těchto aktivních publikách: „[…] fanoušek jako specializovaný a
současně zanícený konzument se stal ústředním bodem marketingových strategií
mediálního průmyslu“ (Gray et al., 2007, p. 4).
Jak ukazuje na příkladech ve své knize Convergence Culture (2006a) Henry Jenkins,
zatímco marketingoví odborníci a mediální stratégové si v kultuře konvergence lámou
hlavu nad tím, jak fanoušky využít ve prospěch dobrého jména značky, fanoušci se
zase snaží ovlivnit mediální produkci ve svůj prospěch:
Mediální průmysl je stále více závislý na aktivních a zúčastněných konzumentech, kteří
na přeplněném mediálním trhu šíří dobré jméno drahocenných produktů, někdy
společnosti dokonce hledají cesty, jak usměrnit kreativní výkon fanoušků tak, aby snížily
svoje produkční náklady. Současně se děsí toho, co se stane, když se jim síla konzumentů
vymkne z rukou. (Jenkins, 2006a, p. 134)

Herní vývojářské firmy, jako nové odvětví mediálního průmyslu, rychle rozpoznaly
hodnotu fanouškovské participace. Ve své práci sleduji snahy herních společností
usměrnit a využít výtvarných artefaktů fanouškovské kultury (fan artu) k
propagačním účelům. Fan art je jedním z artefaktů fanouškovské kultury, která začala
vznikat spolu s prvními fanouškovskými komunitami v prostředí vědeckofantastického žánru ve 20. letech 20. století ve Spojených státech amerických. Dříve
omezený na ilustrace a titulní strany tištěných fanzinů, fan art dosáhl skutečného
rozmachu až s příchodem digitalizace a masového rozšíření Internetu a Webu, kdy se
z něj stala samostatná kategorie. Artefakty fanouškovské kultury, skrz které fanoušci
od nepaměti přetvářeli populární texty, aby vyhovovali jejich potřebám, se staly v
digitální kultuře viditelnějšími – miliony fanoušků dnes sdílejí svůj fan art s ostatními
členy komunity přes sociální sítě a fóra. Fan art vzniká jako odpověď na populární
vyprávění šířená médii, často se nejedná o pouhou reprodukci originálu, ale o
přizpůsobení postav či příběhu individuálním potřebám fanoušků.
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Zkoumání artefaktů fanouškovské kultury se dosud omezovalo především na studium
fan fiction (Bacon-Smith, 1992; Hellekson & Busse, 2006; Pugh, 2005), důvodem
může být jednak lepší přístupnost analýzám textového materiálu než obrazového,
jednak skutečnost, že fan art se před příchodem Internetu omezoval hlavně na
ilustrace k fan fiction a titulní strany fanzinů, opravdového rozkvětu se dočkal až s
digitalizací a rozšířením Internetu. O popularitě fan artu mezi fanoušky svědčí celá
řada webových stránek určených ke sdílení a komentování fan artu, oblíbené jsou
např. DeviantART – komunitní stránky umělců, které umožňují svým uživatelům
sdílet umělecké výtvory, obsahuje samostatnou kategorii Fan Art.
Vzhledem k absenci základní literatury k fan artu se v deskriptivní části své práce
soustředím na popis způsobů, kterými herní společnosti zapojují fan art a jeho tvůrce
do své propagační agendy. Publikováním fan artu na svých oficiálních webových
stránkách, pořádáním soutěží fan artu, výzvami k zaslání fanouškovských uměleckých
děl a nezřídka i spoluprací s fanouškovskými umělci herní firmy navazují nové vztahy
s konzumenty svých produktů (fanoušky). Zatímco část vědců upozorňuje na
demokratizační potenciál přítomný v kultuře konvergence a v uživateli generovaných
obsazích vidí způsob kreativní emancipace konzumentů dříve odsouzených k pasivitě
(Bruns, 2008; Jenkins, 2006a; Lessig, 2008), jiní upozorňují na stinnou stránku
kultury participace – fanouškovskou práci považují za vykořisťovanou, zdůrazňujíc
skutečnost, že tvůrci za ni nejsou finančně kompenzováni (Kücklich, 2005; Van Dijck
& Nieborg, 2009). Skrz komentáře fanoušků pod fan artem publikovaným herními
společnostmi na svých oficiálních webových stránkách zjišťuji, jak se k otázce
využívání fan artu herním průmyslem v propagaci staví sami fanoušci. O podobný
přístup – analýzu názoru fanoušků – se pokusili již například Baymová a Burnett
(Baym & Burnett, 2009) na hudebním fandomu nebo Milner (Milner, 2009) na
herním fandomu.
Viditelnost fanoušků a produktů jejich kreativní práce (fan artu) v kultuře
konvergence může vytvářet, a také často vytváří, spory mezi mediálními korporacemi
a aktivními fanoušky o práva na duševní vlastnictví (známé pod anglickým termínem
„copyright wars“). Právní postavení fan artu z hlediska současné definice autorského
práva je ne vždy jasné a záleží na míře transformativnosti konkrétního díla. Zjistit,
zda má práva na konkrétní fan art herní společnost nebo jeho tvůrce (fanoušek), je
často nemožné i pro odborníky, dokud o případu nerozhodne soud. Jak ukázal
Jenkins (1992) už ve své knize Textual Poachers, fan art má ve fanouškovských
komunitách nezastupitelný význam – jeho vytváření a šíření hraje významnou roli v
utužování fanouškovské komunity. Herní společnosti si význam fan artu uvědomují,
což dokazuje i jeho využívání v propagaci, na druhou stranu se obávají, co se stane s
jejich autorskými právy, pokud je nebudou dostatečně chránit. Fan art je často
předmětem obchodu ve veřejných aukcích, internetových obchodech či osobních
webových stránkách umělce. Herní společnosti tak stojí před složitou volbou –
prosazováním práv na duševní vlastnictví proti fanouškům riskují, že si znepřátelí
trh. Důsledkem proto nejčastěji bývá nejasná dohoda mezi fanoušky a vlastníky
autorských práv. V takovém případě záleží na přístupu společnosti k ochraně svého
4

duševního vlastnictví a komunikaci s fanoušky. Ve své práci proto dále skrz
fanouškovské komentáře pod fan artem zjišťuji, jak fanoušci pohlížejí na právní
stránku fan artu v kontextu využívání fan artu herními společnostmi.
Proč jsem zvolila právě fanoušky počítačových her? Přestože fan art, jak je dnes vidět
na Internetu, vzniká i k vyprávěním šířeným dnes již tradičními médii, jako je kniha,
komiks1 nebo film, je to právě herní průmysl, který systematicky angažuje fan art k
šíření dobrého jména herních titulů – publikuje fan art na svých oficiálních webových
stránkách, pořádá pro fanoušky soutěže fan artu a tematické akce. Herní průmysl je
jeden z nejrychleji rostoucích odvětví kulturního průmyslu (Carr, 2006). V roce 2008
v Británii vyprodukovaný herní titul Grand Theft Auto IV předstihl v prodeji
historicky nejúspěšnější knihu Harry Potter a Relikvie smrti a nejúspěšnější film
Spider-Man 3. Během 24 hodin udělat tržbu 310 mil. amerických dolarů a stal se tak
nejúspěšnějším vydavatelským počinem v historii zábavního průmyslu (Chatfield,
2009). Přestože herní průmysl se zařadil mezi respektované odvětví podnikání, bude
ještě chvíli trvat, než se z počítačových her2 stane respektované médium. Navzdory
své rostoucí popularitě bývají počítačové hry kritiky očerňovány jako zábava pro
asociální jedince podporující násilí a sexismus, nebo zkrátka jako ztráta času. Za
negativní vnímání her může jednak prvotní fáze výzkumu her jako účinků, kdy byl
výzkum „[…] součástí očerňování populární kultury a jako takový byl vlastně
politický. Mechanismus morální paniky vytvářel ve společnosti dojem kauzality mezi
negativními jevy ve společnosti a počítačovými hrami […]“3 (Švelch, 2007, p. 36),
jednak skutečnost, že se jedná o nové médium. Čelí tak stejným předsudkům a
odsudkům, z kterých byla dříve obviňována další odvětví populární kultury – televize,
komiksy a rocková hudba (Švelch, 2007). Jedním z cílů mojí práce je obohatit
literaturu herních studií a přispět tak k pochopení počítačových her jako
plnohodnotného nového média. Zároveň se v práci snažím propojit teorie herních
studií s teoriemi fanouškovských studií, čerpajíc z literatury obou paradigmat, které,
jak si všiml Milner bývají často oddělené: „Třebaže hráči (Milner má na mysli
fanoušky videoher, pozn. VV) se již dlouho zapojují do fanouškovských aktivit a za tu
dobu vytvořili komplexní a specializovanou subkulturu, literatura zabývající se těmito
dvěma oblastmi zůstává většinou oddělená, jen s malým propojením mezi herními a
fanouškovskými studii […] Pro mnoho hráčů je čas strávený ve hře pouze zlomkem
času stráveného s fanouškovskou kulturou jako takovou.“ (Milner, 2008, p. 4) Je to
právě hráčská interakce mimo hru, která sbližuje herní studia s fanouškovskými, a na
kterou se soustředím ve své práci.

V českém prostředí můžeme připomenout dětský magazín Čtyřlístek, který otiskoval fan art – dětské
obrázky svých hlavních hrdinů zaslané do redakce – na stránkách svého časopisu.
2 Označení počítačové hry používám jako obecné, míním jím jak hry na PC, tak hry na domácí a
přenosné konzole. Další možné označení – videohry – používám jako synonymické.
3 Že tento dojem ve veřejnosti stále rezonuje, dokazuje případ nedávného střílení na základní škole
Sandy Hook v americkém státě Connecticut, jehož pachatel byl v médiích prezentován jako hráč
„násilných videoher“ (Dabrowski, 2013). Facbookové stránky herního titulu Mass Effect, který
„likoval“ útočníkův bratr – původně považovaný za pachatele činu –, následně zaplnily komentáře
uživatelů osočující videohru z násilí (Caulfield, 2012).
1
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Nápad pro mojí diplomovou práci se zrodil v roce 2011, když jsem pracovala na své
seminární práci, ve které jsem zkoumala využití fan artu v propagační kampani v té
době chystaného třetího dílu hry Mass Effect (Veselá, 2011). Téma využívání fan artu
k propagačním účelům bylo tehdy zcela nové, chyběly odborné studie, z kterých bych
mohla vycházet a seminární práce odhalila celou řadu zjištění, které si žádaly
detailnější studium.

Struktura práce
V kapitolách 1.1–1.4 se snažím nejprve stručně shrnout historii fan artu, porozumět
významu tohoto pojmu a historickým kořenům, které má fan art v lidové kultuře jako
reakce na populární mýty své doby. V kapitole 1.5 přibližuji vývoj postavení fanoušků
ve společnosti, kdy se zpočátku téměř hanlivé označení „fanoušek“ dostalo z okraje
společnosti do centra pozornosti médií, marketingových stratégů a vědců. Kapitola
1.6 sleduje dopady digitální kultury na fanouškovství a způsob konzumace médií.
Rozšíření informačních komunikačních technologií proměnilo dříve izolovanou
činnost na kolektivní proces, umožnilo vzniknout kultuře konvergence (Jenkins,
2006a) a kolektivní inteligenci (Lévy, 1997). Kapitola 1.7 představuje rozporuplnou
situaci, která vzniká využitím fan artu herními firmami k propagaci svých produktů.
Na aktivitu fanoušků v kultuře konvergence lze pohlížet buď z perspektivy
kulturálních studií, která zdůrazňují demokratizační potenciál fanouškovského
zapojení a vzájemný prospěch spolupráce korporací s fanoušky (Jenkins, 2006a;
Lessig, 2008; Milner, 2009), nebo z pohledu politické ekonomie komunikace, která
upozorňuje na vykořisťovanou povahu neplacené fanouškovské práce (Kücklich,
2005; Van Dijck & Nieborg, 2009). Kapitola 1.8 přibližuje současnou krizi autorského
práva, která se projevuje podle některých nedostatečnou ochranou derivativních děl
(Gard & Townsend Gard, 2011; Lessig, 2008), tj. i fan artu. Nejisté právní postavení
fan artu často znemožňuje rozhodnout, zda se v konkrétním případě jedná, či nejedná
o porušování autorských práv. S tím, jak postupuji teoretickou částí, formuluji tři
výzkumné otázky odpovídající tématům kapitol 1.6., 1.7 a 1.8. Po metodologické části
následuje kapitola 3., která pomocí metody deskripce na vybraných příkladech
mapuje způsoby využití fan artu herními společnostmi. Kapitola 4. prostřednictvím
kvalitativní analýzy textového materiálu popisuje reakce fanoušků na fan art vybraný
herními společnostmi k propagaci a snaží se zodpovědět zbývající dvě výzkumné
otázky. Kapitola 5. shrnuje výsledky mé práce.
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1. Teoretický úvod
1.1 Historie fan artu
Fan art – v překladu fanouškovská výtvarná tvorba – je stará jako první fanouškovské
komunity, které začaly vznikat v prostředí vědecko-fantastického žánru ve 20. letech
20. století ve Spojených státech amerických. Vůbec první fanouškovská komunita se
pravděpodobně zformovala kolem amerického sci-fi magazínu Amazing Stories4
vydavatele Huga Gernsbacka. Dopisy fanoušků redakce zveřejňovala na stránkách
časopisu včetně korespondenčních adres pisatelů: „Byl to tento interaktivní element,
který umožnil rozvoj moderního fandomu; zveřejňováním adres fanoušků Amazing
Stories umožnil fanouškům sci-fi vzájemně se přímo kontaktovat.“ (Coppa, 2006, p.
42) Fanoušci začali organizovat lokální setkání, zakládali místní kluby a vytvářeli své
vlastní umění – jeho součástí byl hned od počátku fan art, který vznikal jako ilustrace
k již existujícím příběhům, nebo jako původní umění inspirované některým z témat
žánru (Fan Art Talk in the Virtual Labs, 2008).
První fanouškovský magazín (fanzin) The Comet vyšel v roce 1930 (Perkins, 1992).
První fanziny obsahovaly komentáře k příběhům vycházejícím v oficiálních sci-fi
časopisech, kritické diskuse, zprávy o dění ve fanouškovských komunitách, amatérské
příběhy. Už v těchto prvních fanzinech se objevoval fan art, nejčastěji jako ilustrace k
otiskovaným příběhům nebo na obálce časopisu.
S postupným rozšířením masových médií v americké společnosti došlo i k
diversifikaci fanoušků. Z původního širokého sci-fi fandomu se kolem roku 1966
oddělil tzv. mediální fandom5 soustředěný nejprve kolem televizních seriálů Star
Trek (1966–1969) a The Man from U.N.C.L.E. (1964–1968). Zatímco pro kulturní
produkci fanoušků sci-fi byly typické kritické diskuse k oficiálně publikovaným
textům, fanziny ke Star Treku od počátku zahrnovaly rozmanité projevy
fanouškovského umění – básně, písně, příběhy, kresby, televizní hry (Coppa, 2006).
Obliba televizních seriálů přitahovala stále více fanoušků; v druhé polovině 70. let se
rozrostl mediální fandom o příznivce seriálů o parťácích6: amerického Starsky and
Hutch (1975–1979) a britského The Professionals (1977–1983). V roce 1977 debutoval
film Star Wars a jeho obliba spustila vlnu další produkce v žánru sci-fi; úspěch měly
seriály Battlestar Galactica (1978), Blake’s 7 (1978–1981) a Buck Rogers in the 25th
Century (1979–1981), stejně tak filmy The Black Hole (1979), Battle Beyond the Stars
(1980) a Flash Gordon (1980). Koncem 70. let tak fanoušci Star Treku, Star Wars,
seriálů o parťácích a dalších druhů masmediálních vyprávění začali vytvářet vlastní
svébytnou kulturu (Coppa, 2006). K té patřilo již od počátku publikování
fanouškovských magazínů (fanzinů).

Začal vycházet v roce 1926.
Anglický termín media fandom označuje skupinu fanoušků soustředěnou kolem určitého mediálního
vyprávění, ne již kolem celého žánru, jak tomu bylo v případě sci-fi fandomu.
6 Anglicky buddy cop show
4
5
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Jak píše Stephen Perkins, všechny fanziny „v každé době využívaly nejlevnějších a
nejdostupnějších technologií, např. mimeografii, spirit duplication (ditto), xenografii,
stejně tak tradičnější tiskařské metody, jako je tisk z offsetu.“ (Perkins, 1992) Když se
na konci 80. let objevila nová komunikační technologie, později známá jako Internet,
komunikace fanoušků se logicky přesunula z tištěných magazínů na Usenet a
elektronické nástěnky (bulletin boards), fanoušci se tak stali jedněmi z prvních
uživatelů nastupujících digitálních technologií (Coppa, 2006). „Řada, ne-li většina,
fanouškovských skupin, které působily na počátku 90. let, rozvíjela svoji kulturu
oběma způsoby – tradiční formou magazínů, dopisů, organizovaných shromáždění,
ale i novými online formami.“ (Coppa, 2006, p. 53) S příchodem Webu a následným
přesunem fanoušků na Internet sledujeme úpadek tištěných fanzinů a zároveň
rozkvět fan fiction a fan artu. Zatímco v dobách tištěných fanzinů existoval fan art v
podobě ilustrací k fan fiction, výsledný výtisk fanzinu tak plnil vysoce estetickou
funkci, s příchodem Webu a digitálních technologií narostlo množství fan fiction,
takže již nelze každý příběh ilustrovat. Fan art jako žánr získal s příchodem Webu
samostatnost (Fan Art Talk in the Virtual Labs, 2008). Široce dostupné digitální
technologie obohatily klasické formy fan artu – kresbu tužkou, perokresbu, kresbu
tuží, kolorovanou kresbu apod. – o nové digitální umění. Vzrostla obliba fotokoláží
vytvořených za pomoci Photoshopu, dostupnost nahrávacích a editačních zařízení
dala vzniknout amatérským videím. Jak píše Jenkins, opravdovou revoluci ve
fanouškovském umění ale přinesl Web:
Kreativní revoluce kulminovala až s příchodem Webu. Vytvářet je přece o tolik
zábavnější a smysluplnější, když můžete produkty své tvorby sdílet s ostatními. A Web,
vyvinutý pro spolupráci ve vědecké komunitě, poskytuje infrastrukturu pro sdílení
výtvorů produkovaných běžnými Američany v jejich nahrávacích pokojích. Jakmile
máte spolehlivý systém distribuce, lidová produkce může začít kvést ze dne na den.
(Jenkins, 2006a, p. 140)

Dnes existuje množství webových stránek pro publikování a sdílení fan artu:
SheezyArt.com, artisticalley.com, fanart-central.net, Yuletart.livejournal.com aj., asi
nejznámější z nich je komunitní stránka výtvarných umělců DeviantART.com, která
obsahuje samostatnou kategorii Fan Art.

1.2 Co je fan art?
Fan art podobně jako fan fiction jsou projevy kulturní produkce fanoušků, jako
takové jsou spjaty s určitými estetickými tradicemi a zkušenostmi přítomnými v dané
fanouškovské komunitě (Jenkins, 1992): „Mediální texty můžou a musí být
přetvořeny diváky tak, aby potenciálně významná sdělení mohla lépe promlouvat ke
kulturnímu vkusu publika a lépe tak uspokojila jeho touhy.“ (Jenkins, 1992, p. 286)
„Jde o umění vytvářené fanoušky-amatéry, které reaguje na obsahy masové kultury a
odráží v sobě představy fanouškovské komunity.“ (Fan Art Talk in the Virtual Labs,
2008). Tyto představy přitom nemusí mít vždy oslavný charakter a sloužit jako pocta
originálnímu dílu: „Fanouškovská reakce typicky nezahrnuje pouhou fascinaci nebo
obdiv, ale také frustraci a rozpory, a je to právě kombinace obojího, která motivuje
fanoušky k aktivnímu kontaktu s médii.“ (Jenkins, 1992, p. 24)
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Brennerová (2007) popisuje fan art jako vizuální umění, které se obvykle omezuje na
výtvarné zpracování postav: „skrz vlastní vyobrazení vztahů, nálad a proměn postav
vyjadřují fanoušci častěji své touhy a přání, než skutečnost přítomnou v originálním
díle“ (Brenner, 2007, p. 204). Fan art tak plní podobnou funkci jako fan fiction –
nejedná se o pouhou reprodukci originálu, ale o kreativní přetvoření, přizpůsobení
příběhu individuálním potřebám fanoušků. Fan art je charakteristický
intertextualitou a podporuje intertextuální čtení (Newman, 2005); umělec ve svém
díle mísí prvky různých fikčních světů – vytváří hybridní verze postav a shluky postav
z různých vyprávění. Smysl a význam fan artu spočívá podobně jako u fan fiction v
jeho sdílení s fanouškovskou komunitou, u které jeho autoři hledají uznání a zpětnou
vazbu: „Komentáře provázející určitý fan art nebo galerii fan artu jsou jednoduše
dalším způsobem zpracovávání příběhu jak pro umělce, tak pro fanoušky.“ (Brenner,
2007, p. 205)
Umělecká úroveň fanouškovského umění je kolísavá v závislosti na individuálních
dovednostech umělce: vedle technicky výborně zvládnutého umění, vytvořeného
často za pomoci sofistikovaných počítačových programů, najdeme díla začátečníků
(Brenner, 2007; Fan Art Talk in the Virtual Labs, 2008). I tak má fan art ve
fanouškovských komunitách nezastupitelný význam. Jeho tvorba, vystavování a
výměna hrají významnou roli v utužování fanouškovské komunity, protože fan art:
„vytváří pravidla pro společnou uměleckou formu, která odmítnutím profitu a
ochotou sdílet výtvory s ostatními, kteří si jich budou cenit, kontrastuje s komerční
kulturou, ze které vzešel.“ (Jenkins, 1992, p. 254)

1.3 Kde se fan art vzal?
Podle Henryho Jenkinse (2006a) fanouškovské umění vzešlo z lidové kultury, jeho
kořeny tudíž sahají daleko do doby před vznik masových médií. Fanouškovskou
kulturu a její produkty, mezi něž patří i fan art, vnímá jako lidem blízký, přirozený
projev lidské kreativity, který v každé době nabývá jiných podob v závislosti na
technologické vyspělosti a povaze mýtů šířených ve společnosti (Fan Art Talk in the
Virtual Labs, 2008).
Do 19. století lidová kultura kvetla; v prostředí lidových vypravěčů, amatérských
muzikantů a veřejných amatérských vystoupení se umělecké dovednosti předávaly z
generace na generaci. Stejně tak kolovaly lidové písně a příběhy, které si lidé
předávali bez hlubšího vědomí o jejich původu, bez nároku na ekonomickou
kompenzaci. To se změnilo ve 20. století s příchodem masové kultury produkované
masmédii. Zábavní průmysl využil dovedností amatérských zpěváků a muzikantů,
které do sebe včlenil skrz talentové soutěže (Jenkins, 2006a). Nové průmyslově
vyráběné umění vyžadovalo obrovské investice a tudíž masové publikum. Komerční
zábavní průmysl nastavil technické a profesní standardy, se kterými se mohla měřit
jen hrstka amatérských umělců. Prostředí, ve kterém si lidé zábavu raději kupovali,
než aby ji sami vytvářeli, mělo za následek úpadek lidové kultury. Zároveň začaly
vznikat fanouškovské komunity, které aktivně interpretovaly obsahy masových médií
– diskutovaly o nich, vytvářely fan art a fan fiction. Zatímco až do 21. století existoval
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fan art ve stínu masové kultury a tzv. vysokého umění, dnes je díky novým
technologiím součástí mainstreamu. Digitální technologie daly obyčejným lidem do
ruky nástroj, který umožňuje „archivovat, komentovat, přivlastnit si a znovu šířit
mediální obsahy“ (Jenkins, 2006a, p. 106), spustily tak opětovný rozkvět lidové
tvořivosti a zviditelnily tuto novodobou lidovou kulturu.
Fanouškovská kultura tak podle Jenkinse sice vznikla ve 20. letech 20. století v
prostředí žánru sci-fi, navázala však na tradici lidové kultury7 rozvíjené ve Spojených
státech ještě před příchodem masových médií. Fan art tak vzniká na podobném
základu jako artefakty lidové kultury v době před příchodem průmyslové zábavy – v
reakci na populární mytologii své doby. Populární mýty a legendy mrtvé orální lidové
kultury jen vystřídala novodobá mytologie šířená masovými médii. Fan art, stejně
jako fan fiction, tak tvoří moderní paralelu k lidové tvorbě, pověstem a pohádkám
šířeným mezi lidmi po tisíciletí (Brenner, 2007).

1.4 Studium fan artu a jeho definice
Studium fan artu na akademické úrovni výrazně zaostává za studiem fan fiction.
Zatímco fan fiction se akademici, především pak akademičky, systematicky věnují od
druhé poloviny 80. let 20. století, motivováni nejčastěji snahou porozumět tomu:
„proč (především) ženy píšou fan fiction, zejména pak slash8“ (Hellekson & Busse,
2006, p. 17), rozsáhlejší vědecká studie, která by systematicky pojala fan art (vč. jeho
definice, historie, forem a praktik souvisejících s tímto žánrem), neexistuje. Existují
pouze dílčí studie na toto téma. Fan art byl dosud zkoumán např. v rámci studia
vztahu videoher a moderního umění (Schott & Burn, 2007).
Důvodem, proč je více pozornosti věnováno žánru fan fiction, může být delší historie
tohoto žánru pozorovatelná od doby vzniku prvních fanzinů ve 20. letech 20. století;
ty sice zahrnovaly i fan art, ale v menší míře pouze jako ilustrace k textům. Opravdový
rozmach fan artu pozorujeme až ve 21. století s rozšířením digitálních technologií.
Jedinou skupinou, která se soustavně zabývá definováním fan artu, jsou tak fanoušci
samotní; činí tak prostřednictvím své kreativní fanouškovské tvorby, ve svých
článcích věnovaných fan artu, na blozích a wiki stránkách.
1.4.1 Fan art podle fanoušků
Praktickou definici fan artu nabízejí fanoušci na svých wiki stránkách fanlore.org
provozovaných Společností pro transformativní tvorbu9, jako fan art označují „[…]
Lidovou kulturou označuje Jenkins (2006a) kulturu, která se objevuje v kreativním autentickém a
neformálním prostředí, kde jsou dovednosti předávány z generace na generaci, kde směna zboží
probíhá recipročně formou výměny či daru a kde tvůrci mohou brát inspiraci ve sdílených tradicích a
odkazech.
8 Termín „slash“ označuje žánr fanouškovského vyprávění, které se soustředí kolem homoerotického
vztahu dvou mužských protagonistů vyprávění. Slash má kořeny v počátku 70. let ve fan fiction ke Star
Treku (Jenkins, 1992). Protože autorkami slashe jsou především ženy, slash kombinuje otázku
autorských práv, sexuality, genderu a poutá na sebe pozornost akademiků (Schwabach, 2011).
9 Organization for Transformative Work (OTW) je nadnárodní nezisková organizace založená fanoušky
a akademiky, aby hájila zájmy fanouškovské komunity: její tvorbu, historii a identitu. Zasazuje se za to,
aby fanouškovská díla byla uznána jako legální transformativní tvorba, tj. legitimní tvůrčí aktivita,
která není v rozporu s autorským právem. Organizace vydává akademický časopis Transformative
7
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jakékoliv amatérské umění vážící se k danému televiznímu seriálu, filmu, knize nebo
jiné mediální události, která není vlastněna nebo vytvořena umělcem.“ (“Fanart,”
n.d.) Fan art podle fanoušků může zahrnovat jakékoliv médium, může být vytvořen
jako kresba, malba, koláž, socha, fotografie, fotokoláž, video, za použití řemeslné
tvorby, kovářského umění, textilní tvorby, i jako projev módy (tzv. cosplay). Kresby,
malby a koláže mohou vznikat za použití tradičních nebo digitálních technologií
(“Fanart,” n.d.).
Jinou definici nabízí na svém blogu fanoušek s přezdívkou littlewolfstar: „Fan art se
má k umění jako fan fiction k beletrii. Fan art je vizuální umělecký výtvor založený na
nebo inspirovaný původním zdrojovým materiálem, je vytvořený fanoušky pro
fanoušky.“ (littlewolfstar, 2010) Zdůrazňuje tak význam sdílení fanouškovských
výtvorů, které nabývají opravdového smyslu až ve fanouškovské komunitě.
1.4.2 Vlastní definice fan artu
Překlad anglického termínu fan art do češtiny zní fanouškovská výtvarná tvorba. V
době vzniku tohoto termínu, tedy v první polovině 20. století, byly projevy
fanouškovské tvorby omezeny na klasické výtvarné prostředky – jako jsou tužka,
pastelky, voskové tužky, křída, pero, tuš, olej, akvarel aj.; to se ale změnilo s
příchodem digitalizace, která rozšířila tradiční výtvarné formy o digitální umění,
umožnila vznik amatérským videím a hudebním nahrávkám. Původní termín
fanouškovská výtvarná tvorba (fan art) i přesto, že dnes nedokáže obsáhnout celou
šíři projevů fanouškovského umění, pochopitelně zůstal. Ve své práci používám raději
anglický termín fan art.
Pro potřeby své práce definuji fan art jako umělecké dílo reagující na populární
vyprávění produkovaná zábavním průmyslem10 vytvářené fanoušky těchto vyprávění.
Fan art může vznikat v reakci na vyprávění šířená ve všech typech médií, častěji ale
reaguje na vizuální média, jako je komiks, film, videohra, než např. na médium knihy.
Ve své práci se omezuji pouze na fan art vznikající k videohrám.
Fan art může mít rozmanité podoby v závislosti na technologiích a postupech
využívaných umělcem. Jak jsem již zmínila, patří sem výtvarná díla vytvořená za
použití tradičních technik – i ta dnes již bývají v závěrečné fázi často digitálně
dobarvována za pomoci speciálního softwaru11, umění vzniklé za použití digitálních
technologií, tj. digitální kresby či malby, grafické umění, fanouškovská videa
(fanvids), která mohou nabývat pestrých podob (trailery, filmy, hudební videa) a
různé míry originality (od remixování původních záběrů po tvorbu vlastních záběrů či
animace). V současné době může mít fan art podobu kresby na lidském těle –
Work and Cultures, jehož cílem je propagovat vědecké studium fanouškovské tvorby a kultury a
umožnit dialog fanoušků a akademiků. Mj. provozuje fanouškovskou wiki fanlore.org a fanouškům tak
nabízí prostor, kde mohou zaznamenat své zkušenosti s fanouškovstvím. (“About the OTW |
Organization for Transformative Works,” n.d.)
10 Záměrně se vyhýbám termínům masová média či masová kultura, protože, jak vysvětlím později,
tyto kategorie v kultuře konvergence (Jenkins, 2006a) přestávají platit.
11 Jedná se např. o tyto programy: Malování, Gimp, Adobe Photoshop, Corel Painter, OpenCanvas, SAI
painter, Flash aj.
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tetování. Dále za fan art považuji většinou krátké komiksové příběhy (tzv. stripy).
Dalším projevem fan artu jsou produkty řemeslné práce jako textilní výrobky, sošky,
užitné a ozdobné předměty. Populárním projevem fan artu je i tematická úprava jídla,
tradičně např. cukrářských výrobků.
Samostatnou kategorií fan artu, které se v praktické části věnuji, je cosplay. Je
populární hlavně mezi fanoušky manga, anime, komiksu, videoher a filmů. Jak
napovídá nezkrácená verze anglického termínu, „costume play“ spočívá v předvádění
postavy podle dané předlohy. Účastníci se snaží kostýmem, líčením a doplňky co
nejvíce přiblížit vzhledu vybrané postavy z mediálního vyprávění. Účastníci cosplaye
(cosplayeři) si svoje kostýmy zpravidla vytvářejí sami.

1.5 Studium fanoušků a proměna jejich statusu ve společnosti
Studiem fanoušků, jejich kultury a artefaktů, které vytvářejí, se zabývají fanouškovská
studia (fan studies). Tento mladý obor vzešel ze zájmu kulturálních studií o výzkum
subkultur, čtenářů a publika (Jenkins 2008b). Podle Helleksonové (2009) vznikly
první vědecké texty v období od 80. do začátku 90. let. Od té doby prodělal výzkum
fanouškovství vývoj, který souvisí s rozvojem technologií a společnosti, zároveň se
proměnil společenský status fanouška. „Spíše než jako transhistorický fenomén se
fanouškovství objevuje v historických studiích jako soubor kulturních praktik svázaný
se specifickou formou sociální a ekonomické organizace.“ (Gray et al., 2007, p. 9)
1.5.1 Fandom jako taktika boje
Zpočátku se fanouškovská studia zajímala hlavně o tu část fanoušků, která se aktivně
zapojovala do života fanouškovských komunit: organizovala setkání, psala fan fiction,
editovala a sbírala fanziny, pořádala dopisové kampaně. Tyto projevy fanouškovské
angažovanosti, médii i některými akademiky dříve označovány za patologické, si
první vlna vědců předsevzala ospravedlnit jako kreativní, smysluplné a produktivní12.
Inspiraci našla u Michela de Certeaua (1984) a jeho rozlišením mezi „strategií
mocných“ a „taktikou slabých“, kdy projevy fanouškovství označila za taktiku přežití
těch slabších v boji o kulturní uspořádání každodenního života vnucované masovými
médii (Gray et al., 2007). Fandom pro ně představoval víc než pouhé vyjádření
fanouškovství: byl spojován s kulturním vkusem společenských skupin
znevýhodněných svou příslušností k genderu, třídě, rase či věkem a jako takový se
stal prostorem pro jejich emancipaci. Ta část fanoušků, která pravidelně sledovala
svůj oblíbený seriál a hovořila o svých zážitcích s ostatními, do fanouškovské tvorby
se však nijak nezapojovala, byla zpočátku ze systematického akademického výzkumu
vynechána: „První a druhá vlna fanouškovských studií se soustředila primárně na to,
co dnes považujeme za jednu z mnoha, a pravděpodobně nejmenší, podmnožinu

Henry Jenkins se ve svém díle Textual Poachers: Television Fans and Participatory Cultures (1992)
zabývá mj. historií stereotypizujícího médii vnuceného obrazu fanoušků jako fanatiků, psychopatů,
nestabilních asociálních jedinců izolovaných od většinové společnosti a vzdálených od reality.
Fanoušky vnímá jako aktivní producenty a manipulátory významu, kteří si mediální texty vykládají po
svém a přizpůsobují je svým individuálním potřebám, jako diváky: „[…] kteří přeměňují svůj zážitek ze
sledování televize v bohatou a komplexní kulturu účastníků.“ (Jenkins, 1992, p. 23)
12

12

fanoušků na širokém spektru rozpínajícím se od běžných emocionálně
nezúčastněných diváků až k drobným producentům.“ (Gray et al., 2007, p. 8)
1.5.2 Každý je fanouškem
Přístup vědců k fanouškovství, jeho pojetí a výzkum se změnily s tím, jak se fanoušci
přesunuli na Internet. Původně technologicky a geograficky limitované fanouškovské
komunity omezené svou činností na setkávání a vydávání fanzinů se s příchodem
Internetu staly součástí „[…] velké, geograficky roztroušené, mezinárodní komunity
složené z lidí věnujících se přesně té samé věci.“ (Hellekson, 2009) Internet
zviditelnil fanouškovství a rozšířil definici fanouška; k fanouškům sci-fi se přidali
fanoušci televizních seriálů, telenovel, videoher, hudby a sportu. Studium
fanouškovství se stalo klíčovým k pochopení významu médií pro jednotlivce. Internet
změnil pohled na konzumaci médií, která přestala být považována za individuální akt
a začala být popisována jako sociální, síťový a kolaborativní proces (Jenkins, 2007a).
Jenkinsova „kultura participace“13 přítomná už v dřívějších lokálních fanouškovských
komunitách, pro kterou je typická účast na vytváření a šíření původního obsahu,
získala s příchodem digitálních technologií nový rozměr. V důsledku těchto změn
Jenkins (2007a) navrhl rozšíření významu označení „fanoušek“, které se už
nevztahuje jen na popis hrstky aktivních uctívačů sdružujících se kolem tvorby
fanzinů. S příchodem Webu a informačních komunikačních technologií je fanouškem
každý, kdo se vyjadřuje k mediální produkci na Internetu nebo vytváří původní
obsah. A tento nový status fanouška mění podmínky, za kterých fungují média a
kulturní průmysl: „Ve starých časech ideální konzument sledoval televizi, kupoval
produkty a mlčel. Dnes se ideální konzument vyjadřuje k pořadu a šíří povědomí o
značce.“ (Jenkins, 2007a, p. 361)
1.5.3 Proměna obrazu fanouška ve společnosti
S přesunem fanouškovství do mainstreamu se proměnil i kulturní status fanoušků ve
společnosti. Představy obrýlených fanoušků Star Treku označovaných jako „Trekkies“
s nalepovacíma Spockovskýma ušima a vyklenutými břichy obtaženými triky s
nápisem „I Grok Spock“14 (Jenkins, 1992) či fanoušků jako posedlých jedinců nebo
hysterického davů uctívačů (Jenson, 1992) vystřídal obraz fanoušků jako aktivních
účastníků disponující novou silou ve vztahu k tvůrcům průmyslové zábavy. Důkazem
této proměny fanouškovské image může být webová stránka a YouTube kanál
geekandsundry.com provozovaný z iniciativy herečky a fanynky Felicie Dayové, která
ukazuje fanouškovství jako atraktivní koníček. Ve svém videoklipu I’mThe One That’s
Cool (The Guild, 2012) se pokusila o skutečnou re-mytizaci (Barthes, 2011) obrazu
současného fanouška. Změnu ve vnímání společenského statusu fanoušků k lepšímu
můžeme pozorovat v přístupu veřejně činných osob (politiků či celebrit), kteří se

Z anglického originálu participatory culture (Jenkins, 1992, 2006a, 2006b)
Nápis lze volně přeložit jako „Souzním se Spockem“. Sloveso „grok“ zavedl ve svém sci-fi románu
Stranger in a Strange Land (1961) americký autor Robert A. Heinlein pro vzájemné sdílení reality
nebo způsobu myšlení dvou entit.
13

14

13

deklarováním své příslušnosti k určitému fandomu snaží přiblížit svým voličům a
konzumentům mediálních obsahů15 (Gray et al., 2007).
1.5.4 Fanouškovská studia dnes
S tím, jak se fanouškovství stalo nedílnou součástí každodenního života společnosti
globálního kapitalismu, se fanouškovská studia rozrostla o nová témata, koncepty,
teorie a metodologie. Stala se interdisciplinárním oborem zahrnujícím studium a
interpretaci fanouškovských artefaktů či etnografické analýzy fanouškovských
subkultur. Psychologii zajímá motivace a prožitky fanoušků. Mediální, filmová a
televizní studia hodnotí osvojování mediálních textů a technologií fanoušky v
každodenní praxi a jejich využití k tvorbě fanouškovských děl. Právo analyzuje
problémy spojené s derivativní povahou fanouškovských děl včetně autorského práva,
parodie a fair use. Jak psal Jenkins už v roce 1992 před masovým rozšířením
Internetu do domácností v západní civilizaci: „Na kultuře fanouškovství není nic
věčného či neměnného; fanouškovství vzniká jako reakce na specifické historické
podmínky (nejen specifické rozložení televizního programu, ale také vývoj
feminismu, technologický rozvoj, atomizaci a odcizování současné americké kultury
atd.) a zůstává v neustálé proměně.“ (Jenkins, 1992, p. 3)

1.6 Digitální kultura a její dopady na fandom
Existence domácích počítačů propojených Internetem přes Web nejenže
transformovala samotnou produkci fanouškovských artefaktů – „fan fiction
publikované na Webu téměř zcela nahradilo tištěné fanziny“ (Jenkins, 2006b, p. 143)
a s nárůstem množství fan artu a uměleckých forem, obohacených nyní o digitální
umění, se z fan artu stala samostatná kategorie –, zároveň proměnila způsob
konzumace mediálních textů. Fanoušci využívají Web nejen pro vzájemnou
komunikaci a výměnu artefaktů své kultury a utužování komunity, ale i k dialogu s
mediálními společnostmi jako prostředek „mediálního aktivismu“ (Jenkins, 2006a).
Fanouškovské komunity jsou dnes díky Webu viditelnější a jejich význam pro
mediální korporace narostl.
Web 2.0 (O’Reilly, 2005), který je charakteristický nárůstem uživateli generovaného
obsahu, na jehož vzniku se často podílejí celé produktivní komunity (příklad
Wikipedie), změnil pohled mediálního průmyslu na proces konzumace mediálních
textů. Činnost dříve popisována jako pasivní je dnes představiteli mediálního
průmyslu automaticky považována za aktivní. Producenti mediálních textů rychle
rozpoznali hodnotu, kterou mohou nabídnout fanouškovské komunity sdružující se
on-line16. V „kultuře participace“ publika nejsou pouze pasivními konzumenty
mediálním průmyslem připravených obsahů, ale aktivními spolutvůrci, kteří díky
interaktivní povaze nových médií a technologií vytvářejí vlastní obsahy. Jenkins
popisuje kulturu participace jako: „Kulturu, ve které jsou fanoušci a další konzumenti
15

Takovým pokusem byla např. zpráva zveřejněná zpravodajským serverem BBC (“Bush’s iPod reveals
music tastes,” 2005) představující bývalého amerického prezidenta jako fanouška country hudby.
16 Např. viceprezident pro komunikaci americké vysílací společnosti CBS, Chris Ender, se vyjádřil o
fórech k televizním pořadům jako o „nejlepším marketingovém výzkumu vůbec“ (Jenkins, 2006a, p.
46).
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přizváni k aktivní účasti na vytváření a šíření původních obsahů.“ (Jenkins, 2006a, p.
331) Jenkinsovi účastníci17 (Jenkins, 2006a, 2006b) bývají také označováni jako
produseři18 (Bruns, 2008) nebo prozumenti (Ritzer & Jurgenson, 2010; Toffler,
1989), obsahy, které vytvářejí, pak v závislosti na jejich povaze jako uživateli
generovaný/vytvářený obsah, transformativní či derivativní díla. V kultuře účastníků
soutěží o pozornost diváků vedle profesionálních obsahů uživateli vytvářené obsahy
(díla) – rozdíly mezi producenty kultury a jejími konzumenty se částečně stírají,
někdy bývá nesnadné odlišit amatérské dílo od díla profesionálního.
Podle Jenkinse (2006a, 2006b, 2007a) byla „kultura participace“ přítomná ve
fanouškovských komunitách ještě před příchodem Webu. S novými technologiemi ale
získala na síle: „v důsledku viditelnější kultury participace se dnes mediální
korporace chovají jinak: vytvářejí nové druhy obsahů a formují nové vztahy s jejich
konzumenty“. (Jenkins, 2007a, p. 362) Novým podmínkám kultury participace se v
některých případech rychle přizpůsobil herní průmysl jako nejmladší mediální
odvětví. Jenkins (2006a) uvádí příklad vývojářské společnosti LucasArts, která
zahrnula budoucí hráče Star Wars do procesu vývoje hry prostřednictvím webové
stránky, na které se možní budoucí hráči mohli vyjadřovat k návrhům designerů. Ve
své práci zkoumám situaci, ve které některé herní společnosti rozpoznaly potenciál
artefaktů fanouškovské kultury šířit popularitu herních titulů a využívají fan art k
propagačním účelům.
1.6.1 Lévyho „kosmopedie“ a fanouškovské komunity
Při popisu fanouškovských komunit v éře digitální kultury vychází Jenkins (2006a,
2006b) z myšlenek Pierra Lévyho (1997), který v knize Collective Intelligence nabízí
vizi nového „prostoru vědění“19, který nazývá „kosmopedie“. Ta může vzniknout v
budoucnu, pokud lidé plně využijí potenciálu, který jim nabízí prostředí nasycené
novými médii. S příchodem Internetu přestalo být vědění geograficky limitováno,
Web navíc umožnil vzájemnou komunikaci v reálném čase mnoha jednotlivcům
zároveň20. Lévy (1997) vidí v nastupujících technologiích přinášejících nové možnosti
občanské participace a reciproční výměnu informací demokratizační potenciál.
Lévy (1997) tak předpověděl vznik online „znalostní komunity“21 založených ne na
geografické či etnické příslušnosti, ale na dobrovolnosti a demokracii,
charakterizovaných nízkou mírou hierarchie, které si cení schopností každého
jednotlivce přispívat svým dílem do společného vědění. Jejich členové se mohou
volně přesouvat mezi komunitami s ohledem na změnu svých zájmů a mohou být
součástí více než jedné komunity zároveň. Co motivuje a váže členy těchto dočasných
taktických uspořádání, je společný zájem naplňovaný skrz vzájemnou produkci a
reciproční výměnu vědění. Lévy označil existenci těchto komunit za dosažitelnou
utopii: „[…] prostor vědění neexistuje. Etymologicky se jedná o u-topii, žádné-místo.
Participants – odtud participatory culture (Jenkins, 1992, 2006a, 2006b).
Brunsův novotvar „produser“ vznikl spojením slov producer a user.
19 Knowledge space (Lévy, 1997)
20 Many-to-many communication
21 Knowledge communities (Lévy, 1997)
17

18
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Je vyjádřením prázdnoty. Ale jestliže není realizován, existuje již virtuálně, čeká na
zrození.“ (Lévy, 1997, p. 138) Toto „zrození“ se podle Lévyho neuskuteční naráz skrz
revoluci, ale postupně společně s tím, jak budou jednotlivé instituce a komunity
objevovat přínos existujících komunit vědění.
Podle Jenkinse byly fanouškovské komunity komunitami vědění ještě před
příchodem Internetu: „[…] rozrůstající se skupiny organizující sebe sama soustředěné
kolem kolektivní produkce, debaty, předávání významů, interpretací a fantazií
vzniklých v odpovědi na rozmanité produkty současné populární kultury.“ (Jenkins,
2006b, p. 137) První komunity vědění se tak podle Jenkinse začaly rodit už v roce
1920 na dopisové stránce časopisu Astounding Stories Huga Gernsbecka. Není
náhodou, že to byli právě fanoušci, kteří jako jedni z prvních ovládli nastupující
komunikační technologie, s jejichž pomocí začali vytvářet prostor vědění v duchu
Lévyho teorie:
Fanoušci jako jedni z prvních ovládli nové mediální technologie; jejich fascinace
fikčními světy je často inspirovala k novým formám kulturní produkce, sahajících od
výroby kostýmů přes fanziny až k dnešnímu digitálnímu videu. Fanoušci jsou
nejaktivnějším segmentem publika, odmítajíc jednoduše přijmout to, co jim je nabízeno,
raději trvají na svém právu stát se plnohodnotnými účastníky. (Jenkins, 2006a, p. 135)

1.6.2 Kolektivní inteligence fanoušků
Online „komunity vědění“ podle Lévyho (1997) disponují tzv. „kolektivní
inteligencí22“, tj. souborem vědomostí, který se neustále rozrůstá a prohlubuje.
„Smyslem a cílem kolektivní inteligence je vzájemné uznání a obohacení jednotlivců“
(Lévy, 1997, p. 13), protože „nikdo neví všechno a každý ví něco, všechno vědění
prodlívá v lidstvu“ (Lévy, 1997, p. 20). Fanoušci sdružující se na v diskusních fórech a
sociálních sítích mohou být příkladem toho, jak funguje kolektivní inteligence v praxi
(Jenkins, 2006a; Milner, 2011). Podle Baymové (2000), která zkoumala interakci
fanoušků seriálů v online komunitách, jsou fanoušci motivováni tzv. „epistemafilií“23
– radostí ze vzájemné výměny informací. Fanouškovské diskuse okolo mediálních
textů se soustředí na výměnu informací a interpretaci těchto mediálních textů.
Lévy předpověděl, že kultura kolektivní inteligence bude kulturou „samplování,
mixování a opětovného použití“, ve které „rozdíly mezi autory a čtenáři, producenty a
konzumenty, tvůrci a interpretátory splynou, aby tito zformovali tvůrčí kontinuum,
klenoucí se od strojních a síťových designerů až ke koncovému příjemci, jehož členové
se budou ve své činnosti vzájemně podporovat.“ (Lévy, 1997, p. 121) Kolektivní
inteligence fanouškovských komunit tak může být nahlížena jako alternativní zdroj
síly k působení mediálních korporací (Jenkins, 2006a). Vizi online komunit, ve
kterých neexistuje hierarchie, můžeme považovat za příliš utopickou, jak podotýká
Jenkins, v kultuře konvergence je sice každý účastníkem, „účastníci se ale mohou lišit
statusem a vlivem“ (2006a, p. 137).

22
23

Collective intelligence (Lévy, 1997)
Epistemaphilia (Baym, 2000)
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Fanouškovští umělci sdružující se na komunitních fórech a sociálních sítích, kde
vystavují a komentují svá umělecká díla, tak podle Lévyho teorie můžeme považovat
za projev kolektivní inteligence, podle Jenkinse tolik typické pro fanouškovství.
1.6.3 Kultura konvergence
Ve své knize Convergence Culture vychází Jenkins (2006a) z myšlenek Pierra Lévyho
(1997) a na příkladech ilustruje současnou situaci, kdy se fanoušci díky informačním
a komunikačním technologiím stávají klíčovými hybateli dění v mediálním průmyslu.
Z dřívějších pasivních konzumentů masových médií se stali aktivní „účastníci“
disponující novou silou ve vztahu k tvůrcům průmyslové zábavy. Fanouškovské
komunity disponující kolektivní inteligencí nutí mediální korporace k novým
strategiím v podnikání, mají moc ovlivňovat způsob konzumace, distribuce, a někdy i
tvorbu mediálních obsahů. Mediální korporace jsou nuceny vytvářet nové druhy
obsahů a navazovat nové vztahy s jejich konzumenty (Jenkins, 2006a).
Konvergencí Jenkins míní „technologické, průmyslové, kulturní a společenské změny
ve způsobu, kterým média kolují v naší kultuře“ (Jenkins, 2006a, p. 282). V kultuře
konvergence koexistuje množství mediálních platforem, mezi nimiž obsahy proudí,
různá odvětví mediálního průmyslu spolupracují, aby uspokojila požadavky nestálého
konzumenta, který se přesouvá mezi jednotlivými mediálními platformami ve snaze
nasytit své kulturní potřeby. Konzumace mediálních obsahů se v kultuře konvergence
proměnila v kolektivní proces.
V nově nastolené kultuře vzájemně konvergují „kultura vědění“24 s „kulturou zboží“ 25
a tvoří tak paralelu k tomu, co Jenkins (2006a, 2006b) nazývá „konvergence zdola“26
a „korporátní konvergence“27. „Korporátní konvergence“ vzniká jako důsledek
koncentrace mediálního vlastnictví v rukou hrstky nadnárodních korporací, které řídí
tok mediálních obsahů skrz jednotlivé mediální platformy a hranice národních států s
cílem rozšiřovat trh, podpořit loajalitu a aktivitu konzumentů a maximalizovat tak
profit. Jako alternativní zdroj k moci mediálních korporací se objevila „konvergence
zdola“ – jako důsledek rozvoje informačních a komunikačních technologií, pomocí
nichž uživatelé (dřívější pasivní konzumenti) komunikují, vytvářejí a sdílejí vlastní
obsahy a snaží se tak získat větší kontrolu nad médii. Tyto dvě síly navzájem
konvergují a ovlivňují tok kulturního zboží ve světě, tj. vytvářejí „globální
konvergenci“(Jenkins, 2006b). „Někdy se tyto dvě síly vzájemně posilují a vytvářejí
tak užší a vzájemně prospěšné vztahy mezi producenty a konzumenty médií. Jindy se
dostávají do konfliktů a toto neustálé střetávání sil formuje novou mediální ekologii.“
(Jenkins & Deuze, 2008, p. 6) Příkladem konfliktu mezi korporátní konvergencí a
konvergencí zdola mohou být soudní spory o autorská práva. Jak upozorňuje Lévy
(1997), „kultura vědění“ se nikdy zcela nevymaní z vlivu vládnoucí „kultury zboží“,
bude ale zpochybňovat zažité způsoby, kterými se kultura zboží řídí. Kultura
konvergence vytváří nové vztahy mezi svými účastníky, které kladnou nároky na
Knowledge culture (Lévy, 1997)
Commodity culture (Lévy, 1997)
26 Grassroots convergence (Jenkins, 2006a, 2006b)
27 Corporate convergence (Jenkins, 2006a, 2006b)
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formulování nových pravidel jejich vzájemného fungování. Jak uvidíme v
následujících kapitolách konvergence vyzývá k redefinování pojmů, jako jsou práce a
volný čas (1.7 Fan art a fanouškovská práce), klade nové nároky na výklad a definici
autorských práv (1.8 Fan art a autorské právo).
1.6.4 Výzkumná otázka č. 1
Ve své práci sleduji konvergenci dvojího charakteru: 1. konvergenci obsahů na
oficiálních webových stránkách herních společností, kde se mezi komerčními
sděleními tvůrců hry objevují artefakty fanouškovské kultury (fan art); 2.
konvergenci rolí producentů a konzumentů mediálních obsahů – fanoušci se skrz
svoji tvorbu (fan art) stávají marketingovými specialisty, jejichž umělecká díla mají
potenciál propagovat herní tituly. V komunitě úspěšní tvůrci fan artu se díky novým
médiím stávají celebritami. Jsou zváni zástupci herní firmy k rozhovorům, na herní
festivaly, s opravdu úspěšnými umělci herní společnosti navazují spolupráci28 –
dochází ke konvergenci rolí fanouška a zaměstnance.
S konvergencí souvisí moje první výzkumná otázka:
VO1: Jakými způsoby herní společnosti využívají fan art v oficiální propagaci herních
titulů?

1.7 Fan art a fanouškovská práce
Z výše popsaného vyplývá, že fanoušci v éře digitálního propojení odvádějí spoustu
dobrovolné práce – ať už jde proti záměrům mediálních korporací nebo je s nimi v
souladu –, ze které mediální společnosti často profitují: „Zdá se, že fanouškovská
kultura by bez fanouškovské práce neexistovala a producenti by se o ni tolik
nezajímali, kdyby její vhodné využití nepřinášelo zisk.“ (Milner, 2009, p. 494) Jak si
všimnul Milner (2008), otázka fanouškovské práce je snad ještě aktuálnější u
fanoušků videoher (hráčů), a to díky imerzivní povaze her (schopnosti vtáhnout hráče
do hry): „Videohry jsou svou podstatou velmi interaktivní, imerzivní a naléhavé, a to
díky skutečnosti, že jejich uživatelé nejen sledují, poslouchají nebo čtou text, ale žijí
ho a přetváří spolu s tím, jak procházejí se svými avatary videohrou.“ (Milner, 2008,
p. 5) Fan art je jen jedním z projevů bohaté hráčské kultury, do které patří psaní a
sdílení fan fiction, aktivita na hráčských fórech, shromažďování encyklopedických
znalostí o fikčních světech her na hráčských wiki, vytváření tzv. walktroughs29 nebo

Příkladů, kdy herní firma spolupracuje s umělcem z řad svých fanoušků, je celá řada. Např. firma
BioWare navázala v roce 2011 spolupráci s výhercem soutěže fan artu pořádané u příležitosti festivalu
Comic Con v San Diegu, Patrykem Olejniczakem, kterého zaměstnala jako tvůrce oficiálního concept
artu (Veselá, 2011). Nedávný je případ zpěvačky a hudební skladatelky, fanynky a tvůrkyně
fanouškovských písní k The Elder Scrolls V: Skyrim (Bethesda Game Studios, 2011) a Mass Effect 3
(BioWare, 2012a), Maluky, populární v obou herních komunitách, kterou společnost ZeniMax
angažovala k tvorbě písně pro MMORPG The Elder Scrolls Online (Pitcher, 2013).
29 Walkthroughs jsou kolektivně vytvářené návody, jak úspěšně projít hrou a zároveň odhalit všechna
její tajemství.
28
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modů30. Zvláště práci modderů, její hodnotě pro herní společnosti i moddery
samotné, vztahu modderství a autorského práva se věnoval dosavadní výzkum
(Kücklich, 2005; Postigo, 2007, 2008). Zatímco kulturální studia (Jenkins, 2006a;
Lessig, 2008; Milner, 2008, 2009) mají tendence nahlížet fanouškovskou práci jako
demokratizační a osvobozující a její využití mediálními korporacemi jako vzájemně
prospěšné, politická ekonomie komunikace mluví o neplacené pracovní síle a
vykořisťování aktivních uživatelů (Dyer-Witheford & De Peuter, n.d.; Kücklich, 2005;
Van Dijck & Nieborg, 2009).
1.7.1 Ekonomika daru
Tvůrci fan artu vytvářejí své umění, aby ho mohli sdílet s ostatními členy komunity,
nejčastěji bez nároku na finanční zisk: „Fandom vytváří systém distribuce, který
odmítá profit a zpřístupňuje kreativní díla širšímu okruhu lidí.“ (Jenkins, 1992, p.
286) Fan art tak podle Jenkinse stojí v kontrastu ke komerčním dílům kulturní
produkce. V prostředí fanouškovských komunit vyznávají účastníci ekonomické
směny31 jiné hodnoty, než v komerčním prostředí. Zatímco v prostředí „komerční
ekonomiky“32 hrají klíčovou roli peníze, v prostředí „ekonomiky sdílení“33 dominují
hodnoty jako reciprocita, pocit vzájemné závislosti, přináležitosti ke skupině,
loajalita, sdílená kolektivní identita atd. (Hoggett & Bishop, 1986). Podle Jenkinse
(2009b) funguje ve fanouškovských komunitách tzv. „ekonomika daru“ (Barbrook,
2005), jejíž účastníci kladou větší důraz na sociální motivy, než na ty ekonomické.
Booth (2010) se inspiroval Jenkinsovou myšlenkou „ekonomiky daru“ ve
fanouškovských komunitách, převedl ji do prostředí digitálního fandomu a
pojmenoval „ekonomikou digi-gratis“34 (Booth, 2010). Termín reprezentuje současné
prostředí digitální ekonomiky, kde vzájemně koexistují tržní ekonomika a ekonomika
daru.
Způsoby fanouškovského nákupu, prodeje, obchodu, styku a směny na Internetu si
uchovávají individuální charakteristiky jak tržní ekonomiky, tak ekonomiky daru, ale
především se od obou systémů liší a formují tak něco nového. Vytváření fanouškovských
komunit a obsahů existuje v ekonomice mash-upu, s tím jak fanoušci konzumují
produkty vytvořené v prostředí tržní ekonomiky a zároveň je užívají za účelem
zdůraznění sociálních vztahů způsobem připomínajícím ekonomiku daru. (Booth, 2010,
p. 130)

Jako příklad Booth uvádí fiktivní profily hrdinů televizních seriálů (Torchwood,
Veronica Mars, Gilmore Girls, Doctor Who) na sociální síti MySpace vytvářené
fanoušky v duchu „identity roleplay“, které mohly vzniknout jen v prostředí digiMody jsou modifikace základního kódu hry, která mění podstatu postav, dějových linií nebo
prostředí.
31 Vycházím z Lessigova pojetí ekonomiky jako praxe udržitelné směny, při níž vyměňováno může být
cokoliv, co má buď hmotnou ekonomickou hodnotu (peníze, práce), nebo něco nehmotného
postrádajícího běžnou ekonomickou hodnotu (kamarádství, pomoc) (Lessig, 2008).
32 Termín „commercial economy“ (Lessig, 2008) vyjadřuje ekonomiku, ve které jsou podmínkou běžné
směny peníze a určující je cena.
33 Termín „sharing economy“ (Lessig, 2008) vyjadřuje ekonomiku, ve které podmínky směny nejsou
soustředěny kolem peněz.
34 Digi-Gratis Economy (Booth, 2010)
30
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gratis ekonomiky. Fanoušci podle něj využívají tyto profily jako „digitální dary“35
určené jak ostatním fanouškům, tak samotným mediálním producentům seriálů:
„Tyto profily jsou formou vyjádření ocenění, poděkování a vděčnosti postavám.
Zároveň ale fungují v očích mediálních producentů jako neplacená reklama a slouží k
propagaci produktu.“ (Booth, 2010, p. 146) Fan art bychom tak podle Boothovy teorie
mohli považovat za další formu „digitálního daru“, který je přirozenou součástí logiky
„digi-gratis ekonomiky“. Fanoušci vytvářejí fan art k videohrám, zakoupeným v
prostředí tržní ekonomiky, aby ho sdíleli s ostatními fanoušky a herní společností
způsobem připomínajícím ekonomiku daru. Někteří mediální vědci i představitelé
mediálního průmyslu proto zastávají názor, že chtějí-li být mediální společnosti v
dnešní digitální éře úspěšné, musí se zapojit do nové ekonomiky dávání a přijímání
digitálních darů, jinými slovy, musí svým fanouškům umožnit participaci: „[…] v
budoucnu musí mediální producenti uspokojit poptávku konzumentů po participaci,
v opačném případě riskují ztrátu těch nejaktivnější a nejzapálenějších konzumentů ve
prospěch jiného více tolerantního mediálního zájmu […]“ (Jenkins, 2006a, p. 133).
Lessig (2008) vysvětluje tyto nově se formující vztahy mezi producenty a konzumenty
na Internetu termínem „hybridní ekonomika“, tj. ekonomika spojující v sobě principy
„komerční ekonomiky“ a „ekonomiky sdílení“.
Kritický směr politické ekonomie komunikace upozorňuje na problematický rys
těchto hybridních ekonomik. Ten spočívá v komodifikaci „ekonomiky daru“
mediálními společnostmi. V našem případě – využívání fan artu k propagačním
účelům herními společnostmi – fan art, který byl původně vytvořen v prostředí
„ekonomiky daru“, je z tohoto prostředí vyjmut a použitím herními společnostmi k
propagaci herních titulů se ocitá v komerční ekonomice. Politická ekonomie vidí
problém v tom, že tvůrci fan artu nejsou za svoji kreativní práci finančně
kompenzováni. Podstatu „neplacené práce“36 shrnula Terranova (2004): „Současně
dobrovolná a nevyvážená penězi, zábavná a vykořisťovaná, neplacená práce na
Internetu zahrnuje vytváření webových stránek, úpravu softwarů, čtení a účast v
mailingových listech a tvorbu virtuálních prostorů.“ (Terranova, 2004, p. 76) Svým
založením nemateriální, neplacená práce je podle Terranovy podstatným zdrojem
vytváření hodnoty v „digitální ekonomice“.
1.7.2 Dva pohledy na práci fanoušků v kultuře konvergence
Zatímco jedni vidí v obsahu generovaném uživateli způsob kreativní emancipace,
dialog, který vytváří rozmanitější mediální kulturu, jiní ho považují jen za další
způsob využití (outsourcování) kreativní práce.

Digitální dary se liší od klasických darů, protože již nevyžadují destrukci originálu. Dát automaticky
implikuje spotřebování, ztrátu originálu, ne již ale v digitálním prostředí, kde se vzhledem k možnosti
nekonečného množství kopií, směna odehrává bez ztráty originálu. Digitální dar je proto dar bez
závazku reciprocity, ta je v prostředí fanouškovských komunit nahrazena povinností odpovědi. (Booth,
2010)
36 Free labour (Terranova, 2004)
35
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1.7.2.1 Pohled politické ekonomie komunikace
Vůči hybridním konceptům, které mísí zájmy konzumentů se zájmy producentů, se
kriticky vymezuje politická ekonomie komunikace. Van Dijcková a Nieborg (2009)
upozorňují na přehnaně pozitivní tón převládající v debatě kolem kultury participace.
„Kultura participace je prezentována jako nová hegemonie, kulturní mentalita, která
pohání každého a z níž všichni mohou těžit.“ (Van Dijck & Nieborg, 2009, p. 869) Ne
všichni uživatelé jsou však rovnoměrně kreativní a motivovaní k aktivnímu zapojení
(většina uživatelů jsou ve skutečnosti pasivní konzumenti), ne vždy je spolupráce
výhodná pro konzumenty i producenty zároveň.
Metaforická představa prozumenta je zavádějící kvůli tomu, že považuje každého
uživatele digitálních médií za konzumenta a producenta zároveň, dále naznačuje
posílení uživatelů, které je ve skutečnosti vyváženo posunem od produkce směrem k
distribuci, charakteristickým pro novou mediální ekonomiku. (Kücklich, 2005)

Kücklichův (2005) neologismus „playbour“37 upozorňuje na problematickou
klasifikaci fanouškovské tvůrčí praxe z hlediska tradičních kategorií práce a
odpočinku: „Modderství stejně jako další formy neplacené práce nezapadají do
kategorie placené práce, práce na volné noze, ani do kategorie odpočinku, hry či
umění.“ (Kücklich, 2005). V post-industriální době je proto nezbytné od sebe odlišit
produktivní formy odpočinku od neproduktivních:
Zatímco produktivní formy odpočinku – řemeslná práce jako vyšívání a dřevotepectví,
stejně jako lov, zahradničení, rybaření – zde byly odjakživa, produkty těchto aktivit se
dříve nemohly významně projevit na trhu v kapitalistických společnostech. To se ale
změnilo s příchodem dostupných digitálních technologií, které svým konzumentům
umožnily za nízkou cenu a bez ztráty kvality masovou produkci vysoce kvalitních
digitálních artefaktů. (Kücklich, 2005)

Termín „playbour“ vyjadřuje rozporuplnou situaci v post-industriální době, kdy
mediální průmysl komodifikuje volný čas fanoušků a dochází ke stírání rozdílů mezi
prací a odpočinkem, to vede v důsledku k ekonomickému vykořisťování aktivních
účastníků.
1.7.2.2 Pohled kulturálních studií
Jak sami fanoušci vnímají svoji „práci pro text“, za kterou nejsou finančně
kompenzováni, se pokusil zjistit Milner (2009) na základě diskursivní analýzy
oficiálního fóra videohry Fallout 3, na kterém fanoušci svými komentáři přispívali k
vývoji třetího dílu své oblíbené hry. Pro pochopení práce fanoušků v éře digitálního
propojení Milner (2009) navrhl použít paradigma „Nové organizace“ (Drucker,
1994). Milner (2009) přirovnává práci fanoušků k povaze práce „pracovníků kultury
vědění“38 v Nové organizaci (někdy také označované jako „virtuální organizace“ nebo
„nová forma“ organizace). Pracovníci kultury vědění v Nové organizaci využívají
informačních komunikačních technologií k práci ve fragmentovaných sítích mimo
tradiční resortní a organizační omezení a mimo tradiční hierarchie. Jejich nejcennější
37
38

Kücklichův neologismus „playbour“ vznikl spojením slovy „play“ (hra) a „labour“ (práce).
Knowledge worker (Milner, 2009)

21

vlastnosti nejsou zručnost nebo věrnost, ale inteligence a porozumění (Drucker,
1994). Podle Milnera (2009), odmyslíme-li si finanční odměnu, kterou pracovníci
kultury vědění v Nové organizaci pobírají, dostaneme fanouška. Metodou diskursivní
analýzy došel k závěru, že fanoušky příliš nesužují obavy, že za svoji práci nejsou
finančně kompenzováni. Jako nespravedlivé vnímají, pokud by hodnotu, kterou
vytvořili, herní společnost přehlížela: „Zatímco vědci altruisticky přemýšlejí o
vykořisťování fanoušků producenty, fanoušci Falloutu by raději byli finančně
vykořisťováni, než aby byla jejich imateriální práce ignorována.“ (Milner, 2009, p.
505) Milnerovi se proto jako přínosnější jeví angažovat fanoušky jako členy Nové
organizace: „[…] zapojení fanoušků do práce jako členů organizace může vést k
posílení fanoušků a ke zvýšení profitu producentů.“ (Milner, 2009, p. 506) Potvrzuje
tak stanovisko Jenkinse (Jenkins, 2006a), který zdůrazňuje možný vzájemný přínos
využití fanouškovské práce pro všechny účastníky kultury konvergence.
1.7.3 Výzkumná otázka č. 2
Z rozporného pohledu politické ekonomie a kulturálních studií na využívání fan artu
v oficiální propagaci videoher vychází moje další výzkumná otázka.
VO2: Jak fanoušci vnímají využívání artefaktů své kultury (fan artu) v propagaci
videoher?

1.8 Fan art a autorské právo
Jak už víme, fan fiction a fan art jsou jedním z konstitučních prvků fanouškové
kultury a zároveň na ně můžeme nahlížet jako na novodobé pokračovatele lidové
kultury a tvořivosti, která je přirozenou reakcí na populární mýty v každé době (Fan
Art Talk in the Virtual Labs, 2008; Jenkins, 1992, 2006a). Před příchodem silně
profesionalizované masové kultury čerpali lidé inspiraci pro svou amatérskou tvorbu
z ústně tradovaných vyprávění. Ekonomická, kulturní a technologická transformace
společnosti ve 20. století, postupný rozvoj filmu, rádia a televize, možnost „technické
reprodukce uměleckého díla“ (Benjamin, 1936) dali vzniknout kulturnímu průmyslu,
který zatlačil lidovou tvorbu do ústraní. V tržním prostředí vznikla přirozená potřeba
chránit majetkové zájmy autorů definované jako součást práva na duševní vlastnictví.
Lepší ochranu masově vyráběnému zboží zajistil autorský zákon schválený v USA v
roce 1909. Vzrůstající materializaci kultury a další požadavky na reformu autorského
práva vyústily v USA v roce 1976 v nový autorský zákon.
Po většinu historie autorského práva zákon sloužil principiálně jako bariéra mezi
vydavateli navzájem, byl tu jen malý důvod k tomu kontrolovat, jak s konkrétním dílem
nakládají uživatelé. Jednotlivci pouze kupovali díla, jen zřídka měli možnost vytvářet a
publikovat tržně konkurenceschopné kopie nebo derivativní díla. (Gard & Townsend
Gard, 2011, pp. 156–157)

To se změnilo s nástupem digitálních technologií, které svým uživatelům umožňují
kopírovat originální díla, remixovat a vytvářet derivativní díla, které mohou snadno,
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levně a okamžitě publikovat na Internetu a šířit dál bez ztráty originálu. Sledujeme
nový rozkvět lidové tvořivosti. Možnost snadné distribuce fanouškovských děl a v
důsledku toho jejich větší viditelnost má významný dopad na fandom, a to ze dvou
důvodů: 1. fanoušci si skrz fan art potvrzují svoji náležitost k fandomu, pociťují svůj
zájem jako normální; 2. viditelnost s sebou nese soudní hrozby ze strany majitelů
autorských práv (Tushnet, 2007).
Fandom a fanouškovská díla představují problémy pro vlastníky autorských práv a
ochranných známek k dílu. Některá fanouškovská díla mohou tato práva na duševní
vlastnictví porušovat, zřídka však finančně poškozují jejich majitele; avšak
prosazováním práv na duševní vlastnictví proti fanouškům si mohou společnosti
znepřátelit trh, což pro ně může mít katastrofální finanční následky. Důsledkem toho je
nejčastěji nejistá dohoda mezi fanoušky a vlastníky autorských práv. Jen málo autorů
chce riskovat pokažení svého vztahu s fanoušky, a tím i svoje živobytí, dokud fanoušci
skrz svá díla neohrožují autorovo ekonomické blaho. (Schwabach, 2011, p. 5)

Mediální korporace tak stojí před dilematem: vynucováním autorských práv riskují,
že si znepřátelí fanoušky, jejich nevynucováním naopak riskují, že o svá práva
přijdou. Podle některých (Gard & Townsend Gard, 2011; Lessig, 2004, 2008) stávající
autorský zákon neodpovídá současným požadavkům digitální kultury, ve které se
stírají role tvůrců, producentů a koncových uživatelů: „Krize vyvstává ze skutečnosti,
že americká autorská práva nebyla navržena tak, aby uspokojila tvůrce-vydavatelekonzumenta v jedné osobě.“ (Gard & Townsend Gard, 2011, p. 156)
1.8.1 Derivativní dílo
Dostupná literatura zabývající se právním postavením fanouškovské tvorby hovoří o
fanouškovském umění v kontextu amerického práva. Podle amerického zákona
mohou fanouškovská díla porušovat autorské právo v případě, že nové dílo je
„derivativní dílo“, protože podle § 106 autorského zákona má majitel autorských práv
k dílu exkluzivní právo kontrolovat výrobu a distribuci derivativních děl.
Derivativní dílo je dílo založené na jednom díle nebo na více již existujících dílech, jako je
překlad, muzikálové aranžmá, dramatizace, převedení skutečných událostí do fikce,
filmová verze, hudební nahrávka, umělecká reprodukce, zkrácené vydání, kondenzace
nebo jakákoliv jiná forma stylizace, transformace nebo adaptace díla. Dílo skládající se
z editorských stylizací, anotací, zpracování nebo jiných modifikací dohromady
představující originální autorské dílo je derivativní dílo. (“§ 106 Exclusive rights in
copyrighted works,” n.d.)

První věta říká, že adaptace a zkrácené verze jsou derivativní díla. Pro fandom je
zásadní druhá věta, která říká, že i „originální autorské dílo“ může být derivativní, a
tím významně rozšiřuje šíři uplatnění práva na derivativní dílo (Schwabach, 2011). Na
první pohled se všechna fanouškovská díla zdají být derivativní, ať už se jedná o fan
fiction, fan art, fanouškovská videa, cosplay atd.: „V doslovném smyslu je fan fiction
nezbytně derivativní, jinak by nemohlo fungovat.“ (Schwabach, 2011, p. 59) To ale
neznamená, že jsou všechna fanouškovská díla derivativní i z právního hlediska.
„Určitá užití, která se mohou zdát protiprávní, tj. přestože zahrnují chráněné postavy
nebo jsou jiným způsobem derivativní, mohou být chráněna jako fair use, jako
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parodie nebo pokud je jejich užití jinak dostatečně transformativní.“ (Schwabach,
2011, p. 59)
1.8.2 Doktrína „fair use“, transformativní dílo a parodie
Nejdůležitějším omezením výhradních práv majitelů děl chráněných autorským
právem je v USA doktrína „fair use“, v našem zákoně by se dala srovnat s „volným
užitím“ (Zákon č. 121/2000 Sb., § 30) a „citací“ (Zákon č. 121/2000 Sb., § 31).
Prodlužování doby působnosti autorského práva v posledních letech ještě posílilo už
tak silnou pozici autorského práva a znesnadnilo kreativní tvorbu. Doktrína fair use,
která zabraňuje, aby autorské právo omezovalo svobodu slova zakotvenou v prvním
dodatku americké Ústavy, je tak dnes ještě důležitější než dříve. A právě tato doktrína
stojí v jádru argumentů za ochranu fanouškovských děl autorským právem.
Vágnost definice doktríny fair use stojí za nejasnými představami fanoušků i majitelů
autorských práv o rozsahu její působnosti. Např. každé nekomerční užití díla bývá
často chybně vykládáno jako legální.
Existuje například široce rozšířená, ale nesprávná představa, že všechna nekomerční
užití spadají pod fair use. Tento předpoklad odráží skutečnost, jak věci fungují v praxi –
majitelé autorského práva mají tendenci přehlížet nekomerční fanouškovská díla,
zatímco fanouškovská díla publikovaná pro výdělek na sebe často poutají pozornost.
(Schwabach, 2011, p. 63)

Komerční povaha fanouškovského díla, ač je zvažována doktrínou fair use, přitom
není rozhodující. Fair use bere komerční či nekomerční povahu díla v potaz, není
však jediným faktorem, který rozhoduje. V rozhodování, zda dílo je, či není
„spravedlivě“ užito, je třeba zvážit následující faktory fair use definované v § 107
amerického autorského zákona:
(1) účel a charakter užití díla, včetně toho, zda je takové užití komerční povahy, nebo
slouží nekomerčním edukativním účelům;
(2) povahu chráněného díla;
(3) míru a podstatu užití ve vztahu k dílu chráněnému autorským právem jako celku;
(4) efekt, který má užití na potenciální trh nebo hodnotu právem chráněného díla. (“§
107 Limitations on exclusive rights: Fair use,” n.d.)

V soudním rozhodování o tom, zda je fanouškovské dílo v souladu s doktrínou fair
use, se ukázal jako významný první faktor (Schwabach, 2011; Tushnet, 1997). Ten
zvažuje nekomerční užití ve prospěch fanouškovských děl, dále zjišťuje, zda je dílo
pouhou kopií originálu nebo přidává něco nového, ptá se, do jaké míry je nové dílo
„transformativní“, protože: „[…] úkolem autorského práva není střežit maximální
profit držitele práv k dílu, ale balancováním materiálních nároků garantovaných
autorským právem a nezbytného přístupu k materiálům, ze kterých vzniká umění,
podporovat kreativitu.“ (Tushnet, 1997) Čím více je fanouškovské dílo kreativní, tím
spíše bude soudy uznáno jako transformativní – zmenšuje se tak pravděpodobnost, že
bude dílo označeno za derivativní ve znění § 106 autorského zákona, přestože zdroj
inspirace je jasný (Schwabach, 2011). Zatímco většina fan fiction, přestože využívá
originálních postav, je dostatečně transformativní, fanouškovká videa čelí větším
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problémům. Žánr AMV (anime music video) zpravidla představuje dvojí problém z
hlediska ochrany autorských práv: nemá ani originální vizuální obsah, ani originální
hudbu. Čelí tak podobnému problému jako žánr mash-upu – materiál užitý k
vytvoření těchto videí byl kompletně vytvořen někým jiným a zpravidla je chráněn
autorskými právy (Schwabach, 2011).
Část odborné veřejnosti zastává názor, že doktrína fair use poskytuje fanouškovským
dílům dostatečnou ochranu, jako například Organizace pro transformativní tvorbu
(OTW): „Přestože množství právních kauz v tomto odvětví je limitované, věříme, že
současný autorský zákon již podporuje naše pochopení fan fiction jako fair use“ (“Is
the OTW trying to change the law?,” n.d.). Jiní zdůrazňují nejasnost formulace
doktríny, která mnohdy znemožňuje posoudit, zda je fanouškovské dílo v souladu s
fair use. Schwabach (2011) analyzuje příklad videa fanouška Erwina Beekvelda,
They’re Taking the Hobbits to Isengard, které je komickým remixem scén, dialogů a
soundtracku ze dvou prvních dílů filmu Pán prstenů, z hlediska naplnění doktríny
fair use. Dochází k závěru, že podobně jako u tohoto videa si i u řady dalších
fanouškovských děl nemůžeme být jisti, zda naplňují doktrínu fair use, dokud
nestanou u soudu.
Některá díla fan artu mohou být svým zaměřením parodická. Taková užití se u soudu
neposuzují z hlediska doktríny fair use, jsou chráněna prvním dodatkem americké
Ústavy jako projev svobody slova, podobně jako třeba kritika díla (Schwabach, 2011).
1.8.3 Výzkumná otázka č. 3
Vzhledem k právně nejistému postavení fan artu, není zřejmé, zda má právo na
fanouškovské dílo jeho tvůrce (fanoušek) či původní majitel autorských práv (herní
firma). Nesnažím se odpovědět na otázky, kdo má práva na publikovaný fan art nebo
zda v této situaci některá ze stran porušuje autorská práva té druhé, to ani není v mé
kompetenci. Bylo by jistě zajímavé sledovat, jak obě strany přistupují k výkladu
autorských práv, kdo má podle nich práva k fan artu k jeho distribuci a za jakých
podmínek. Ze strany herních společností lze očekávat toleranci k fan artu, využíváním
fan artu k propagaci na svých oficiálních stránkách signalizují pozitivní vztah k fan
artu a jeho tvůrcům. Jaký je však oficiální postoj či politika herní firmy k fan artu a
jeho tvůrcům se nedozvíme, dokud se na to přímo nezeptáme zástupců firmy. Názor
fanoušků na otázku vztahu fan artu a autorského práva v konkrétní situaci, kdy herní
společnosti zapojují fan art k propagačním účelům, hodlám zjistit z fanouškovských
komentářů. Poslední výzkumná otázka proto zní:
VO3: Jak si fanoušci vykládají zveřejňování fan artu herními společnostmi na
oficiálních stránkách herních titulů v kontextu autorských práv?
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2. Metodologie a materiál
2.1 Výzkumné otázky a metody
Z teoretické části mé práce vzešly následující výzkumné otázky:
VO1: Jakými způsoby herní společnosti využívají fan art v oficiální propagaci herních
titulů?
VO2: Jak fanoušci vnímají využívání artefaktů své kultury (fan artu) v propagaci
videoher?
VO3: Jak si fanoušci vykládají zveřejňování fan artu herními společnostmi na
oficiálních stránkách herních titulů v kontextu autorských práv?

Mým prvním úkolem je popsat způsoby využívání fan artu herními společnostmi k
propagaci svých herních titulů (VO1) – k tomu jsem použila metodu deskripce.
Druhým úkolem je zjistit, jak si fanoušci vykládají komodifikaci své kreativní práce a
autorská práva ve vztahu k fan artu (VO2, VO3). K hledání odpovědi na druhou a třetí
výzkumnou otázku jsem zvolila metodu kvalitativní obsahové analýzy textového
materiálu.
2.1.1 Deskripce
Pomocí metody deskripce jsem se snažila popsat způsoby, kterými zvolené herní
společnosti využívají fan art v oficiální propagaci svých titulů, tj. na svých oficiálních
webových stránkách. Sledovala jsem, k jakým účelům, při jakých příležitostech fan art
využívají, jakou funkci plní na oficiálních webových stránkách a v jejich propagačních
kampaních. Snažila jsem se vysledovat způsoby, jimiž herní firmy získávají fan art –
pořádáním soutěží a zveřejňováním výzev k zaslání fan artu, přejímáním z cizích
webových stránek. Dále jsem sledovala způsob, jakým herní společnosti nakládají s
fan artem – zda uvádějí jméno autora, popř. zdroj, odkud fan art přejali, doprovází
umělecké dílo komentářem. K získání celkového obrazu toho, jakým způsobem
společnosti přistupují k fan artu a jak s ním nakládají, patří i skutečnost, jak
transparentně firmy komunikují práva na fan art, který jim zasílají sami jeho autoři
(tzv. „přihlášený fan art“), ve svých oficiálních textech (tj. pravidlech přihlašování fan
artu do soutěže/zasílání fan artu) zveřejňovaných na svých webových stránkách.
Součástí deskriptivní části je proto popis způsobů, kterým společnosti seznamují
fanoušky s právní stránkou „přihlášeného fan artu“. Nepoužívám žádných
kvantitativních metod, otázka četnosti, frekvence využívání fan artu, mi vzhledem k
dosavadní neprobádanosti tématu v tuto chvíli nepřijde podstatná.
Pro popis způsobů využití fan artu herními společnostmi jsem vybrala tyto herní
tituly: sci-fi RPG39 Mass Effect 3 (BioWare, 2012a), fantasy RPG Dragon Age 2

39

Role-playing game do češtiny překládána jako hra na hrdiny.
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(BioWare, 2011) od firmy BioWare; fantasy MMORPG40 World of Warcraft (Blizzard
Entertainment, 2004), fantasy ARPG41 Diablo III (Blizzard Entertainment, 2012) a
sci-fi RTS42 Starcraft II (Blizzard Entertainment, 2010) od firmy Blizzard
Entertiment; fantasy RPG The Elder Scrolls V: Skyrim (Bethesda Game Studios,
2011) a post-apokalyptické RPG Fallout: New Vegas (Obsidian Entertainment &
Bethesda Game Studios, 2010) od firmy Bethesda Softworks. Všechny vybrané tituly
jsou komerčně úspěšné hry, které mají širokou hráčskou základnu a paří k
nejprodávanějším hrám ve svém žánru, tzv. AAA43 titulům. Online hra World of
Warcraft má přes 9,6 milionů předplatitelů – nejpočetnější předplatitelskou základnu
mezi online hrami (Stickney, 2013). Všechny sledované tituly vytvářejí detailní fikční
světy často za pomoci transmediálního vyprávění (Jenkins, 2007b), tj. vyprávění
rozvíjeného i mimo médium videoher (nejčastěji prostřednictvím komiksů, trailerů
apod.). Tyto rozprostřené a komplexní fikční světy jsou bohatým zdrojem inspirace
pro výtvarnou a uměleckou tvorbu fanoušků. Obliba herních titulů a detailnost jejich
fikčních světů z nich činí vhodný vzorek pro výzkum fan artu.
Následující tabulka ukazuje přehled zvolených herních titulů a jejich oficiálních
webových stránek, včetně facebookové stránky, které pracují s fan artem. Zvolené
platformy jsem sledovala rok a dva měsíce, od ledna 2012 do února 2013. Časový
interval nelze aplikovat pro galerie fan artu, kde jsou díla uveřejňována bez data a
jakýchkoliv dalších komentářů, omezují se jen na uvedení jména autora. Z
deskriptivního hlediska není podstatné zkoumat každý obrázek zvlášť, ale spíše
celkovou koncepci vedení galerie (její umístění, způsob nakládání s fan artem –
uvádějí/neuvádějí autora).
Tab. 1: Seznam sledovaných herních titulů a platforem, které využívají
fan art
Herní titul
BioWare
Mass Effect 3
Dragon Age 2
ME3 +DA2

Platforma

URL

Facebook
Facebook
Fan Art Gallery
Blog

http://www.facebook.com/masseffect
http://www.facebook.com/dragonage
http://www.bioware.com/gallery/fan-art
http://blog.bioware.com/

Blizzard Entertainment
World of Warcraft
Facebook
webové stránky
Diablo III
Facebook
webové stránky

http://www.facebook.com/Warcraft
http://us.battle.net/wow/en/
http://www.facebook.com/Diablo
https://us.battle.net/d3/en/

Massively-multiplayer online role-playing game – do češtiny překládána jako online hra na hrdiny o
více hráčích.
41 Action role-playing game – akční hra na hrdiny
42 Real-time strategy – strategie v reálném čase
43 Označení AAA se používá v herním průmyslu pro „vysoce kvalitní hru, od které se očekává, že se
zařadí mezi nejprodávanější herní tituly roku“ (Thomas, Orland, & Steinberg, 2007).
40
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Starcraft II

Facebook
webové stránky

http://www.facebook.com/StarCraft
https://us.battle.net/sc2/en/

Facebook
Flickr

http://www.facebook.com/ElderScrolls
http://www.flickr.com/photos/4785768
8@N08/sets/72157626506250092/
http://www.bethblog.com/
http://www.facebook.com/fallout
http://www.flickr.com/photos/4785768
8@N08/sets/72157626506240504/
http://www.bethblog.com/

Bethesda Softworks
The Elder Scrolls V:
Skyrim

Blog
Facebook
Flickr
Fallout: New Vegas

Blog

Nejedná se o vyčerpávající seznam oficiálních platforem zvolených herních titulů,
jsou to ale stěžejní místa, kam firmy soustředí své fanoušky a kde pracují s fan artem.
Zvolila jsem proto u každého titulu jeho oficiální webové stránky nebo blog (podle
toho, kde společnost pracuje s fan artem) – ty považuji za základní zdroj informací o
hře. Firma BioWare má pro oba sledované tituly (ME3 a DA2) společný blog a galerii
fan artu. Oficiální webové stránky ME3 a DA2 s fan artem nepracují výrazně nebo
vůbec, proto v seznamu nefigurují. Webové stránky herních titulů Blizzardu (WoW,
Diablo III, Starcraft II) jsou jakýmisi rozcestníky pro fanoušky, z nich se dostávají na
blogy a do galerií fan artu jednotlivých herních titulů. Oficiální webové stránky her
Bethesdy fan art nevyužívají, proto jsem ke sledování zvolila oficiální blog
společnosti. Oba sledované herní tituly Bethesdy mají galerii fan artu na komunitním
webu Flicker. Dále sleduji facebookové stránky všech herních titulů. Běžně
společnosti osidlují i sociální sítě jako Twitter, Pinterest nebo YouTube, kam také
umisťují fan art. Musela jsem ale omezit rozsah sledovaného materiálu, aby nedošlo k
zahlcení daty. Facebook jsem zvolila z důvodu jeho stále rostoucí obliby44, která ho
řadí mezi celosvětově nejoblíbenější sociální sítě. Facebook je marketingovými
odborníky a mediálními stratégy vnímán jako nedílná součást mediálních kampaní na
sociálních sítích (Balwani, 2009). Běžnou součástí internetových příruček pro
úspěšné spravování komerčních facebookových profilů je nejen komunikace s
fanoušky, ale i jejich aktivní zapojení do dialogu monitorováním fanoušky
generovaných obsahů a vytvářením podmínek k participaci (“About Face: A Free
White Paper on Facebook Pages,” 2009). O obojí se snaží sledované herní společnosti
publikováním fan artu na facebookové Timeline (časový přehled aktivit majitele
profilu).
2.1.2 Kvalitativní obsahová analýza
Pomocí metody kvalitativní obsahové analýzy textového materiálu (Julien, 2008;
Krippendorff, 2004) jsem se snažila zodpovědět tyto výzkumné otázky:

Podle oficiálních dat z první třetiny roku 2013 má Facebook přes 665 milionů aktivních uživatelů, tj.
těch, kteří Facebook používají denně (“Facebook Reports First Quarter 2013 Results,” 2013).
44
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VO2: Jak fanoušci vnímají využívání artefaktů své kultury (fan artu) v propagaci
videoher?
VO3: Jak si fanoušci vykládají zveřejňování fan artu herními společnostmi na
oficiálních stránkách herních titulů v kontextu autorských práv?
Kvalitativní obsahová analýza spočívá v detailním čtení relativně rozsáhlého
textového materiálu a jeho následné interpretaci (Krippendorff, 2004). Je třeba mít
na mysli, že interpretace podléhá vlivu ze strany sociálního a kulturního zázemí
výzkumníka (Krippendorff, 2004). Abych zajistila reliabilitu a validitu své
interpretace, dokládám ji v průběhu citacemi původních příspěvků (resp. jejich
překladů z anglického originálu). Zásadní zjištění jsem se snažila doložit vícero
citacemi a snažila jsem se vyhledat protipříklady. Kromě odpovědi na VO2 a VO3
jsem v analyzovaném textu hledala další potenciální témata.
Jako textový materiál pro analýzu jsem zvolila komentáře fanoušků u příspěvků
obsahujících fan art publikovaných správcem na Timeline facebookových profilů:
World of Warcraft (http://www.facebook.com/Warcraft) od firmy Blizzard
Entertainment,
Mass Effect 3 (http://www.facebook.com/masseffect) od firmy BioWare,
The Elder Scrolls (http://www.facebook.com/ElderScrolls) od firmy Bethesda
Softworks.
Tyto herní tituly jsem sledovala již v deskriptivní části, kde jsem zjistila, že každá
herní společnost vede stejnou politiku nakládání s fan artem na oficiálních stránkách
všech svých herních titulů. Z toho důvodu pokládám za dostačující pro analytickou
část zvolit od každé společnosti již pouze jeden herní titul. To mi umožní porovnat
odlišné reakce na publikovaný fan art ve třech různých fandomech. Stejné herní tituly
v analytické a deskriptivní části byly vybrány záměrně, aby se obě praktické části
vzájemně doplnily a utvořily komplexnější obraz toho, jak herní společnosti využívají
fan art v propagaci a jak na to reagují fanoušci. Všechny zvolené hry pro svou
propagaci aktivně využívají Facebook, kde pracují s fan artem. Příspěvky obsahující
fan art jsou zde snadno dohledatelné i s časovým odstupem, fanoušci je mohou
komentovat a pozitivně ohodnotit udělením tzv. „liku“, kterým uživatelé vyjadřují
sympatie, zájem o příspěvek. Významným faktorem je i početná fanouškovská
komunita, kterou kolem sebe zvolené herní tituly na Facebooku soustředí: World of
Warcraft – 4 998 878 liků, Mass Effect 3 – 1 399 699 liků, The Elder Scrolls – 910 781
liků45.
Základní jednotkou analýzy je komentář pod příspěvkem na facebookové Timeline
obsahujícím fan art. Timeline funguje jako časová osa aktivit majitele facebookového
profilu, nahoře najdeme nejaktuálnější příspěvky, směrem dolů se vracíme zpátky v
Udělením tzv. „liku“ uživatelé Facebooku mohou dát najevo přízeň určitému produktu či značce.
Počty liků jsou aktuální k datu 8. 4. 2013.
45

29

čase. Jako výchozí datum jsem zvolila den, kdy jsem zahájila výzkum, tj. 2. 4. 2013, a
postupovala zpátky v čase, dokud jsem u každého herního titulu nenasbírala data k 15
příspěvkům obsahujícím fan art. Komentáře pod publikovaným fan artem jsem četla
jeden po druhém a vypisovala si typové reakce v souladu s tématem komentáře do
předem vytipovaných kategorií. Tyto kategorie jsem vytvořila na základě zkušeností
ze své seminární práce (Veselá, 2011), v níž jsem zjišťovala způsoby využití fan artu v
oficiální propagaci Mass Effect 3. Tento předvýzkum mi umožnil dopředu očekávat
následující typové reakce provázející fan art: vyjadřují se k fan artu; vyjadřují se k
objektu, který fan art zpracovává; komentář v duchu fan fiction; komentují
fanouškovskou práci; komentují autorská práva. Během pročítání jsem vypisovala
komentáře nejprve k těmto typům. Postupně, jak jsem se setkávala s dalšími
typovými reakcemi, jsem zvolené kategorie upravovala a přidávala nové: vyjadřují se
k fan artu; vyjadřují se ke hře; reagují na komentář správce u fan artu; vděk fanoušků
za zveřejnění fan artu; komentář je pokračováním role-playing ve hře; parafrázují
citaci ze hry; oslovují herní firmu. S ohledem na položené VO2, VO3 a cíle této práce
jsem na konci sebraná data znovu zvážila a pojmenovala konečné kategorie reakcí na
fan art: 1. vyjadřují se k fan artu, 2. vyjadřují se ke hře, 3. metakomentář. Tyto
kategorie odpovídají kapitolám v analytické části.

Obrázek 1: Příspěvek obsahující fan art na Timeline facebookového profilu Mass Effectu.
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Fan art na facebooku vyvolává množství reakcí, v řádech stovek až tisíců komentářů
pod jedním příspěvkem (přesná čísla viz v tabulkách analyzovaných příspěvků
v Příloze). Komentáře se ale liší svou délkou a sdělnou hodnotou. Do analýzy jsem
nezahrnula většinou jednoslovné komentáře typu46: „Yummmm....“, „LOL“, „“,
„Yay!“; „Holy cats“; „fine“, „epic“, „ha“, „WTF“, „OMG“ apod. Tyto považuji za
uniformní reakce vyskytující se v mnoha internetových diskusích nezávisle na
předmětu diskutovaného tématu. Z pochopitelného důvodu jsem vynechala
komentáře typu spamů, které nemají souvislost s kontextem fanouškovské stránky
(typicky odkazy na webové stránky nesouvisející s videohrou ani fan artem,
přeposílané zprávy typu „Pošli to dalším dvaceti lidem…“). Jejich analýza je pro účely
naší práce bezpředmětná.
Kompletní seznam příspěvků, jejichž komentáře jsem pročetla a analyzovala, je
zpracován v tabulkách, které jsou součástí přílohy: Tab č. 1: Fan art na Timeline
profilu World of Warcraft, Tab. č. 2: Fan art na Timeline profilu Mass Effect, Tab. č.
3: Fan art na Timeline profilu The Elder Scrolls. Tabulky obsahují: název příspěvku
(tj. správcův komentář k fan artu, vzhledem ke své délce většinou jen jeho začátek),
datum publikování příspěvku, URL, počet komentářů pod příspěvkem, kód
příspěvku. Kódy příspěvků slouží v textu jako odkazy na zdroje citací.
2.1.3 Etické otázky výzkumu
Analyzované komentáře publikované na oficiálních facebookových profilech herních
titulů jsou veřejné povahy a může je vidět každý, kdo si vytvoří profil na Facebooku.
Přístup na profil jednotlivých herních titulů nevyžaduje další zvláštní registraci, není
podmíněn žádným dalším úkonem („likováním“ stránky). Facebookový profil si může
vytvořit každý, kdo má přístup na internet, registrace není finančně ani kapacitně
omezena. Z těchto důvodů jsem nežádala o souhlas v práci citovaných autorů.
K citovaným autorům ale přistupuji s větší citlivostí. U citací neuvádím jména autorů,
pod kterými jsou zaregistrováni na Facebooku, místo toho píšu datum a čas, kdy byl
příspěvek zveřejněn. Na první pohled tak není patrné, kdo je autorem. Jsem si
vědoma, že jména autorů lze dohledat na Facebooku. Zároveň ale beru v potaz
veřejnou povahu komentářů na Facebooku – autoři musí počítat s tím, že jejich
názory jsou zde přístupné komukoliv, kdo si zde vytvoří profil47.
Citace fanoušků jsou přeloženy z anglického jazyka. Slova, která nemají český
ekvivalent, ponechávám v původním znění. Stejně tak „názvy“ příspěvků – mám na
mysli komentáře k fan artu publikované správcem facebookového profilu herních
titulů – ponechávám v anglickém originále, a to kvůli snadnější dohledatelnosti
online.

Uvádím v původním anglickém znění vzhledem k obtížnosti překladu.
Záměrem zvoleného systému je, aby citace byly snadno dohledatelné, avšak na první pohled
neprozrazovaly jména jejich autorů. Zatímco v mojí práci jména komentujících veřejná nejsou, na
Facebooku ano.
46
47
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3. Deskriptivní část: Způsoby využití fan artu herními společnostmi
VO1: Jakými způsoby herní společnosti využívají fan art v oficiální propagaci herních
titulů?

Všechny sledované herní tituly mají své oficiální facebookové stránky, které vedle
sdělení oficiální povahy: merchandisingu, konceptuálního umění ke hře, oficiálních
trailerů, screenshotů, herních dem a dalších informací o hře plní i fan art. BioWare
má pro oba své herní tituly, Mass Effect 3 (ME3) i Dragon Age 2 (DA2), společný blog
(blog.bioware.com) a společnou galerii fan artu (bioware.com/gallery/fan-art).
BioWare blog slouží jako rozcestník pro dění v komunitě hráčů Mass Effectu a
Dragon Age48, kromě aktualit, rozhovorů a výpovědí vývojářů na něm najdeme
výjimečně i ukázky fanouškovských uměleckých děl, fan art je zde používán i jako
ilustrační materiál k některým příspěvkům (viz kapitola 3.2 Náhodný fan art).
Blizzard Entertainment vede oficiální webové stránky World of Warcraft
(us.battle.net/wow/en/), Diabla III (us.battle.net/d3/en/) a Starcraftu II
(us.battle.net/sc2/en/) samostatně, ale ve stejné grafické úpravě. Na všech najdeme
sekci Media, která obsahuje galerii fan artu. Webové stránky Diabla III navíc ještě na
svém blogu nabízejí rubriku Fan Creation of the Week, která každý týden představuje
fan art někdy ještě doplněný o rozhovor s jeho autorem. Bethesda ukazuje fan art ke
svým dvěma hrám, The Elder Scrolls V: Skyrim (TES) a Fallout: New Vegas, na svém
oficiálním blogu (bethblog.com/fanart/) a paralelně i na svém blogu na Flickru49.
Typická je konvergence obsahů různých oficiálních platforem propagujících jeden
herní titul – fan art, který se objevil např. na blogu Diabla III v rubrice Fan Creation
of the Week, najdeme i na Facebooku s hypertextovým odkazem na původní článek50.
Podobně se duplikují i příspěvky na blogu BioWare a facebookových profilech DA2 a
ME351. Fan art z galerie World of Warcraft (WoW) správce umísťuje na oficiální
facebookové stránky hry52. Obrázky v galerii fan artu na Bethblogu jsou přejaty z
rozsáhlejší galerie Bethesdy na Flickru.

Hráči, kteří již hrají jednu ze sérií Dragon Age, nebo Mass Effect, hrají zpravidla i tu druhou.
Fanouškovská komunita je tak pro oba herní tituly společná. To prostřednictvím fan artu dokládají i
tzv. „mash-upy“, umělecká díla, která v sobě míchají prvky z obou fikčních světů, např. dílo umělce
AndrewRyanArt (http://andrewryanart.deviantart.com/gallery/).
49 http://www.flickr.com/photos/47857688@N08/collections/72157629320975405/
50 Viz příspěvek na Facebooku Diabla III z 9. 2. 2013:
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151267188206641&set=a.10151295919371641.449803.1
57102206640&type=1&theater
51 Viz výzvu na facebookovém profilu Mass Effectu k zaslání prázdninových obrázků z 13. prosince
2012:
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=395878780487511&set=a.259483477460376.58244.25621
3217787402&type=1&theater
52 Viz fan art umělce Lao Chena v galerii WoW:
http://eu.battle.net/wow/en/media/fanart/?keywords=&view#/fanart-1299
publikovaný na Facebooku WoW 15. 2. 2013:
48
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Fan art, který herní společnosti publikují na svých oficiálních platformách, lze rozlišit
podle účelu, který plní, na tematický a náhodný.

3.1 Tematický fan art
Tematický fan art byl vybrán pro konkrétní příležitost, tou může být svátek (např.
Valentýn, Halloween, Vánoce apod.), pravidelná rubrika fan artu na blogu či
Facebooku nebo účast herního titulu na veletrhu, který bývá tradičně příležitostí pro
cosplayery. Těchto událostí herní společnosti využívají k vyhlašování soutěží fan artu
nebo zveřejnění výzvy k zaslání tematického fan artu. Výzvy k zaslání fan artu se
objevují na Facebooku a oficiálních blozích herních společností. Přihlášená díla
publikují na facebookových profilech svých herních titulů.
Hodně využívá tematického fan artu Blizzard, který vyhlašuje soutěže fan artu na
facebookových profilech svých herních titulů v průběhu celého roku. Ve sledovaném
období se uskutečnily tyto soutěže: druhý ročník World of Warcraft Student Art
Contest53 (leden 2013), devátý ročník Halloween Pumpkin Contest54 (listopad 2012),
Blizzard Costume Contest 201255 u příležitosti účasti na herním veletrhu Gamescom
(srpen 2012), Blizzard Comic Contest56 (září 2012) a Guardians of Accounts
Contest57 (leden 2012). V prosinci 2012 Blizzard vyhlásil na svém blogu akci Holiday
Card and Dessert Submissions58, prostřednictvím které vyzýval fanoušky k zaslání
prázdninových pohlednic a fotografií dezertů s tematikou herních světů WoW, Diabla
a Starcraftu. Ty nejlepší pak vystavoval na Facebooku59. V lednu 2013 Blizzard
vyhlásil na svém blogu deadline pro přihlášení fan artu k WoW pro účely vydání
World of Warcraft Tribute Art Book60, knihu plánuje vydat s vydavatelstvím Udon v
limitované edici u příležitosti konání festivalu Comic Con v San Diegu v roce 2013.
Tato akce má i svoji webovou stránku (worldofwarcrafttribute.com) obsahující detaily
soutěže a podmínky účasti. Firma Blizzard se tímto počinem zatím jako jediná ze
sledovaných společností rozhodla publikovat fan art v tištěné podobě. K tematickému
fan artu můžeme také řadit pravidelnou rubriku Fan Creation of the Week na
oficiálním blogu Diabla III, kde správce každý týden představí fan art, který někdy
doplní rozhovorem s jeho tvůrcem – viz např. Fan Creation of the Week: The Cosplay
of Anna He (Vaeflare, 2013) (viz Obrázek 2). Diablo III tak jako jediný ze sledovaných
titulů na svém blogu pravidelně zveřejňuje fan art, který blíže představí, včetně
odkazů na původní stránky umělce.
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151401253954034&set=a.10150122250839034.288308
.138011799033&type=1&theater
53 http://www.facebook.com/Warcraft/posts/432027270204086
54 http://www.facebook.com/Warcraft/posts/444210465643499
55

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151049340989034&set=a.298842734033.144051.1380
11799033&type=1
56

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151132937679034&set=a.298842734033.144051.13801
1799033&type=1
57 http://www.facebook.com/Warcraft/posts/333609433330364
58 http://us.battle.net/wow/en/blog/8123270
59 http://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151243501099858.472534.152083869857&type=1
60 http://us.battle.net/wow/en/blog/8376067/
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Obrázek 2: Cosplay autorky Anny He se objevil na oficiálním blogu Diabla III v rubrice Fan
Creation of the Week včetně rozhovoru s autorkou.

Také BioWare organizuje pro své fanoušky soutěže fan artu a tematické akce. Ve
sledovaném období proběhly tyto: Community Banner Contest61 – soutěž fanoušky
vytvořených multiplayerových bannerů k Mass Effect 3 (únor 2013); BioWare
Holiday Images62 – výzva k zaslání prázdninových obrázků zachycujících, jak by
mohly postavy z ME a DA slavit vánoční prázdniny (prosinec 2012); výzva k zaslání
tematicky vyřezaných dýní k ME63 a DA64 v říjnu 2012; v březnu 2012 výzva k

61

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=426186347456754&set=a.259483477460376.58244.2562
13217787402&type=3&theater
62

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=395878780487511&set=a.259483477460376.58244.25621
3217787402&type=1
63

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=379222512153138&set=a.259483477460376.58244.25621
3217787402&type=3&theater
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přihlášení fanouškovských kostýmu na veletrh PAX East 201265. Správce
facebookového profilu DA2 v průběhu sledovaného období vybíral fan art k
tematickým pondělkům Morrigan Monday! věnovaným postavě z Dragon Age:
Origins – Morrigan66, který můžeme také řadit do tematického fan artu. Jak je patrné
ze způsobu přiznání autorství, fan art do rubriky často zasílají sami autoři. O tom
svědčí i komentář u příspěvku Morrigan Monday! publikovaný 26. 11. 2012: „Tento
týden ukazujeme dílo, které přihlásila členka komunity Grace Draper. Vytvořila si
kostým sama! Chtěl(a) bys vidět svůj cosplay na naší stránce? Pošli nám fotky!“
(Dragon Age, 2012b). Jindy správce vybírá do rubriky díla sám (bez vědomí autora),
důkazem toho je komentář autorky přívěšku na klíče Morrigan na webových
stránkách DeviantART, odkud správce 11. 2. 201367 dílo převzal:
Právě jsem si všimla, že se můj přívěsek na klíče Morrigan dostal na facebookovou
stránku DA. Ráda bych poděkovala všem, kdo ho likovali. A těm, co nedali like, v životě
by mě nenapadlo, že by se mu dostalo tak široké pozornosti, jakou představuje
fanouškovská stránka Dragon Age. Když jsem tohle vyráběla, pracovala jsem s
polymerovou hmotou jen krátce a trénovala jsem na postavičkách chibi, takže vím, že
podoba téhle Morrigan není 100%. Děkuju. (FrozenDreamer, 2013)

Komentář vyjadřuje nejen autorčino překvapení z toho, že našla svůj fan art na
facebooku Dragon Age, ale i radost z toho, že správce její dílo zveřejnil.
Bethesda v průběhu sledovaného období neorganizovala žádné soutěže fan artu. Na
facebookovém profilu Falloutu uveřejnila 5. 9. 2012 pět fotografií tematického fan
artu z veletrhu PAX68 bez komentáře či zmínky o autorech. V říjnu 2012 vyzvala
fanoušky na svém blogu69 a na Facebooku The Elder Scrolls70 a Falloutu71 k zaslání
tematického halloweenského převleku. U obou výzev na Facebooku použila ilustrační
cosplay, aniž by uvedla jméno autora či zdroj.

3.2 Náhodný fan art
Náhodný fan art není zveřejňován ani za účelem zviditelnit účast herní společnosti na
veletrzích, ani se nejedná o fan art přihlášený do soutěží nebo fan art reagující na
výzvu k zaslání tematického díla. Náhodný fan art najdeme na oficiálních
64

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151212904484367&set=a.302584369366.143286.81017
14366&type=1&theater
65 http://www.facebook.com/dragonage/posts/416611448365123
66 Viz např.
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151408901449367&set=a.302584369366.143286.81017
14366&type=1&theater
67

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151408901449367&set=a.302584369366.143286.81017
14366&type=1&theater
68 http://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151211082937673.499211.20320777672&type=1
69 http://www.bethblog.com/2012/10/30/show-us-your-costume/
70

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151104877946404&set=a.10150155905541404.291477.1
31368351403&type=3&theater
71

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151291899542673&set=a.10150125905182673.314944.2
0320777672&type=1&relevant_count=1
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facebookových profilech herních titulů, na oficiálních blozích. Zde má za úkol
nabourávat a oživovat jednotvárnost oficiálních sdělení, upoutávat pozornost
fanoušků a v duchu Jenkinsova (1992) zjištění posilovat fanouškovskou komunitu.
3.2.1 Na Facebooku
Zdánlivě „nevyčerpatelné“ množství fan artu sdílené fanoušky přes různé komunitní
webové stránky přestavuje pro správce facebookových profilů herních titulů snadno
dostupný materiál, po kterém mohou sáhnout kdykoliv, když chtějí zpestřit
facebookovou Timeline. To je jeden ze způsobů, jak se náhodný fan art na Facebook
dostává – přejímáním z webových stránek umělců na DeviantART, z fanouškovských
blogů, sociálních sítí, herních serverů a dalších zdrojů. Dalším, méně častým
způsobem, je přejímání obrázků z vlastních galerií fan artu na oficiálních webových
stránkách herních titulů. Tak se např. na Facebooku World of Warcraft objevil 15. 2.
2013 fan art Lao Chena72 převzatý z galerie fan artu na webových stránkách WoW73
spolu s výzvou k přihlášení vlastního výtvarného díla.
Sledované herní společnosti přistupují různým způsobem k přiznávání autorství (s
jakou mírou explicity uvádějí autora fan artu, pokud ho vůbec uvádějí) náhodného
fan artu vystavovaného na Facebooku. Nejdůsledněji uvádí autora a zdroj, ze kterého
byl fan art přejat, BioWare; správce facebookových profilů ME3 a DA2 zavedl od
listopadu 2012 jednotnou úpravu náhodně zvoleného fan artu. Příspěvek obsahuje:
komentář k dílu, jméno umělce i zdroj, ze kterého bylo dílo zkopírováno. Příspěvek
obsahující náhodný fan art na Timeline vypadá např. takto (viz Obrázek 3):
Co takhle víc FemShep74 při pátku?
Umělec: Muju
Kredit: http://bit.ly/133SYM4 (Mass Effect, 2013a)

72

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151401253954034&set=a.10150122250839034.288308
.138011799033&type=1&theater
73 http://eu.battle.net/wow/en/media/fanart/?keywords=&view#/fanart-1299
74 FemShep (Female Shepard) je ženská verze hlavního hrdiny Mass Effectu.
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Obrázek 3: Příspěvek obsahující fan art od autorky Muju na facebookové stránce Mass Effectu.

I dříve ve sledovaném období BioWare důsledně dbali na uvádění jména autora a
často i připojili link na webové stránky, odkud bylo dílo převzato. V průběhu
sledovaného období zveřejnili jednou fan art bez jména autora s omluvným
vyjádřením: „Nevíme, kdo to vytvořil, ale rádi bychom, protože tenhle Adam kdosi je
prostě úžasný! :-)“ (Mass Effect, 2012) Post byl později na podnět fanoušků
aktualizován o odkazy na stránky dotčených umělců na DeviantARTu. Přestože
přiznávání kreditu autorům fan artu je dnes na facebookových profilech herních
titulů ME3 a DA2 běžné, nebylo to tak vždy. Ve své práci z roku 2011 (Veselá, 2011)
popisuji praxi, kdy jméno autora fan artu není běžnou součástí příspěvků
obsahujících fanouškovské komiksy a videa. Zde vidíme pokrok v přístupu k fan artu.
Facebookový příspěvek z 14. 1. 2013 (Mass Effect, 2013b) ukazuje práci profesionální
cosplayerky Crystal Graziano, kromě jména autorky obsahuje i odkaz na její
facebookové stránky.
I společnost Blizzard Entertiment na facebookových profilech svých titulů uvádí
běžně jména autorů či odkaz na zdroj, odkud dílo přejali. Není ale běžné uvádět oba
tyto údaje najednou. Většinou tak u díla figuruje buď pouze jméno umělce, nebo jen
link na webové stránky, odkud správce dílo přejal. Fan art bývá doplněn komentářem
nebo výzvou k zaslání vlastního díla. Jen výjimečně příspěvek obsahuje všechny tři
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informace (komentář, jméno autora a link na webové stránky, odkud bylo dílo
přejato) naráz – jako je tomu u následujícího příkladu:
Je nebezpečné chodit sám! Podívej na tohle…
Vytvořil Kookabura: http://ow.ly/hgaiG (World of Warcraft, 2013)

Zatímco Blizzard ve svých facebookových komentářích k fan artu dává přednost
tematickému obsahu navozujícímu atmosféru hry, BioWare v nich často chválí
fanouškovská díla:
Umělkyně z DeviantArt JuliaSyczewa nám poslala tenhle úžasný fan art Isabely! Skoro
si dokážeš představit, jak visí nad Isabeliným táborákem, že? :)
JuliaSyczewa na deviantARTu: http://bit.ly/TtiSk0 (Dragon Age, 2012a)

Ve srovnání s tím Bethesda Softworks až na výjimky uvádí fan art bez komentáře,
pouze se jménem autora nebo odkazem na zdroj (zřídka uvádí obojí). Někdy u
příspěvků chybí jméno autora i zdroj, ze kterého byl fan art přejat75. Fanouškovská
videa převzatá z YouTube sdílí bez jakékoliv zmínky o autorech (jejich jména se
dozvíme na konci videa v titulcích, pokud je tam autor umístil) či o tom, že se jedná o
fanouškovké video – viz video na Timeline z 12. 2. 2013 (The Elder Scrolls, 2013),
které je bez jakéhokoliv komentáře přejato z YouTube, kde má název Harlem Shake
v. Skyrim. Facebookové stránky The Elder Scrolls a Falloutu sdílí fan art, který
samotní fanoušci umístili na své facebookové profily – viz kresba Parina Cashmonyho
Dragon priest Mask fan art (Cashmony, 2012) sdílená na Timeline The Elder Scrolls
20. 12. 2012 nebo cosplay uživatelky EtherealRose Mdl. sdílený na Timeline 30. 10.
2012 pod názvem Happy Halloween! (Fallout, 2012b). Fan art na facebookových
profilech svých her Bethesda někdy přebírá i z herních serverů, jako je např. Kotaku.
Takové příspěvky obsahují kromě názvu odkaz na původní článek na Webu, viz např.
příspěvek This r-r-r-r-r-rules! (Fallout, 2012a) publikovaný správcem 17. 2. 2012
obsahující fanouškovské video, o kterém psal ve svém článku herní server Kotaku. Z
důvodu nejednotné úpravy příspěvků obsahujících fan art, nepravidelného přiznávání
kreditu autorům fan artu a celkové nesystematičnosti v přístupu ke komentování fan
artu si fanoušci často ani nemohou být jisti, zda se jedná o fan art, či nikoliv. Mezi
takové příspěvky patří vánoční pohlednice publikovaná na Timeline TES 25. 12.
201276 bez jakéhokoliv komentáře, z diskuse pod příspěvkem se dozvíme, že tu samou
pohlednici použil správce TES před rokem 24. 12. 2011 v příspěvku Happy
Holidays!77. Estetická kvalita správcem publikovaného fan artu je kolísavá, to si
75Viz

příspěvek Alduin, the Road Eater sdílený správcem TES 3. 12. 2012:
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151146261761404&set=a.10150155905541404.291477.1
31368351403&type=1&theater
nebo příspěvek bez názvu sdílený správcem facebookového profilu Falloutu 19. 11. 2012:
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151274671027673&set=a.10150125905182673.314944.2
0320777672&type=1&theater
76

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151175978896404&set=a.10150155905541404.291477.1
31368351403&type=1&theater
77

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150440062626404&set=a.10150155905541404.29147
7.131368351403&type=1&theater

38

uvědomují i fanoušci, jak je zřejmé z komentářů k fan artu na profilu TES (viz
kapitolu 4.3.3 Metakomentáře na Facebooku The Elder Scrolls). Všechny tyto
nedostatky se sčítají a působí celkovým dojmem, že facebookové profily The Elder
Scrolls a Fallout: New Vegas jsou vedeny s menší profesionalitou než facebookové
profily herních titulů BioWaru a Blizzardu.
3.2.2 Na blozích
BioWare na svém blogu (společném pro ME3 a DA2) nepravidelně umisťuje fan art a
vybízí fanoušky k diskusi nad publikovaným dílem na svém fóru BioWare Social
Network. Ve sledovaném období se objevily dva takové příspěvky, oba v lednu 2012.
První nazvaný Mass Ferret napodobuje oficiální plakát hlavního hrdiny ME3, místo
velitele/velitelky Sheparda/Shepardové je ale v brnění fretka, dílo doprovází stručný
komentář:
Umělkyně *Amales píše: „Kdyby fretky byly protagonisty, jmenovalo by se TO… ‚Mass
Fretka‘?“ Věděli jsme, že naše komunita je talentovaná, kreativní a nepředvídatelná, ale
tohle je na úplně jiné úrovni! Pro další díla Amales klikni sem! (link na stránky umělce
na DeviantART) Diskutuj o tom! (odkaz na diskusní vlákno na BioWare Social Network)
(BioWare, 2012b)

Druhý příspěvek Community Spotlight: Anders Statue kromě busty postavy z DA2
obsahoval tento stručný komentář:
Tahle socha našeho oblíbeného rebela mága Anderse nás nutí začít psát manifest. Více
děl od *GIVEthemHORNS zde (link na stránky umělce na DeviantART). Zapoj se do
diskuse zde! (odkaz na diskusní vlákno na BioWare Social Network) (BioWare, 2012c)

Později v průběhu roku se fan art na blogu objevoval už pouze jako ilustrační obrázek
k příspěvkům nesouvisejícím přímo s fan artem – např. fan art u rozhovoru s
programátorem BioWare Fernandem Seccem (BioWare Community Team, 2012). V
takových případech užití fan artu BioWare uvádí pod obrázkem jméno autora a link
na jeho stránky na DeviantART, odkud zpravidla fan art přejímá.
Podobně jako BioWare zveřejňuje Bethesda na svém blogu (bethblog.com)
samostatná díla fan artu, jako např. příspěvky Jaw dropping fan art (gstaff, 2012a)
nebo Breathtaking Elder Scrolls fan art (gstaff, 2013), které v obou případech
doprovází stručný pochvalný komentář a odkaz na stránky umělce na DeviantART.

3.3 Galerie fan artu
Všechny sledované herní tituly mají své oficiální galerie fan artu, které stojí mimo
rozdělení tematický vs. náhodný fan art. Díla zde vystavovaná byla společnosti
zaslána jejich autory buď z vlastní iniciativy, nebo v reakci na výzvu společnosti.
Podstatné je, že jejich autoři si přáli své dílo zviditelnit a dali společnosti svolení s
jeho publikováním. Galerie sledovaných herních titulů jsou si na první pohled velmi
podobné, umělecká díla jsou v nich vystavovaná bez jakéhokoliv komentáře,
doprovází je vždy jen jméno autora. BioWare má pro Mass Effect a Dragon Age jednu
společnou galerii (bioware.com/gallery/fan-art). Herní tituly Blizzardu mají na svých
oficiálních webových stránkách každý svou vlastní galerii. Ty na rozdíl od galerií
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ostatních společností obsahují výzvu k zaslání fan artu: „Máš fan art, který bys nám
mohl poslat? Seznam se s podmínkami přijetí a sdílej své dílo zde.“ (Blizzard
Entertainment, n.d.) Bethesda má galerie fan artu na dvou platformách. Fan art v
galerii na svém blogu Bethblog (bethblog.com/fanart/) čerpá ze svého rozsáhlejšího
blogu na Flickru78. Zatímco na Bethblogu u obrázků neuvádí jména autorů, na Flickru
jména autorů již jsou, navíc doplněná o oznámení: „Se svolením (jméno autora, pozn.
VV)“79.
Do galerií fan artu díla vybral správce webové stránky. Fanoušci sami nemají možnost
přímo přidat svůj fan art. Herní firmy ale obvykle nabízejí fanouškům možnost sdílet
fan art na oficiálních fórech. BioWare tak nabízí fanouškům na svém diskusním fóru
BioWare Social Network80 (social.bioware.com) prostor pro uveřejnění fan artu k
DA2 a ME3 odděleně. Kategorie Mass Effect 3 Fan Creations81 vyzývá fanoušky:
„Tohle fórum je pro fanoušky Mass Effectu, aby zde mohli sdílet své výtvory s členy
komunity. Vytváříš fan art, YouTube videa, skládáš hudbu – ať už má tvé umění
jakoukoliv podobu, na tomto fórum můžeš sdílet svůj talent.“ (“BioWare Social
Network,” n.d.). Podobnou výzvu najdeme i u kategorií Dragon Age Community
Creations (Spoilers Allowed)82 a Dragon Age II Fan Creations, Mods and Modding
(Spoilers)83 na BioWare Social Network. Fanoušci tato fóra využívají ke sdílení nejen
fan artu, ale i fan fiction. Blizzard nabízí na fórech svých her WoW a Diablo III v sekci
Community rovněž prostor pro sdílení fan artu – Events and Fan Creations (World
of Warcraft, n.d.), Community Creations (Diablo III, n.d.). Bethesda pro své dva
tituly The Elder Scrolls a Fallout: New Vegas na svých fórech nenabízí fanouškům
prostor pro výměnu fan artu.

3.4 Deklarování práv na přihlášený fan art
Zveřejňováním fan artu na svých oficiálních webových stránkách, výzvami k zaslání
fan artu, pořádáním soutěží fanouškovských uměleckých děl, tj. využíváním fan artu v
propagaci se společnosti dostávají do situací, ve kterých jsou nuceny klást si a
zodpovídat právní i etické otázky související s využíváním fan artu. Jednotlivé
sledované společnosti – Blizzard Entertainment, BioWare a Bethesda Softworks – se
ode sebe liší nejen způsobem přiznávání kreditu autorům fan artu (jak je popsáno v
předchozí kapitole), ale i přístupem k vysvětlování autorských práv k fan artu
zasílanému společnostem jejich autory (dále již jen „přihlášeného fan artu“).
Přihlášený fan art se společnostem dostává: 1. na základě výzvy k zaslání fan artu
(nejčastěji u příležitosti kalendářních svátků, ale i jen tak – výzva k zaslání fan artu je
součástí galerie), 2. na základě přihlášení fan artu do soutěže organizované herní
firmou. Čím častěji společnost pořádá tematické akce a soutěže, tím spíš můžeme
78

Viz např. http://www.flickr.com/photos/47857688@N08/collections/72157629320975405/
Viz např. http://www.flickr.com/photos/47857688@N08/7182694682/in/set72157626506250092/
80 BioWare Social Network je oficiální diskusní fórum pro hráče her od společnosti BioWare.
81 http://social.bioware.com/forum/1/category/368/index
82 http://social.bioware.com/forum/1/category/97/index
83 http://social.bioware.com/forum/1/category/307/index
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předpokládat, že její fanoušci budou prostřednictvím webových stránek firmy
seznamováni s právním postavením přihlášeného fan artu. Přihlášení díla do soutěže
je totiž podmíněno souhlasem s jejími pravidly, jejich běžnou součástí je i licence,
skrz ni společnost poskytuje fanouškům právo dílo užít. Společnosti tak na jednu
stranu umožňují svým fanouškům „limitované, nevýhradní, celosvětově platné,
nehonorované, trvalé“ (“Terms and Conditions of Fan Art Submissions,” n.d.) svolení
s užitím duševního vlastnictví společnosti k vytváření fan artu pro účely jeho
přihlášení, na druhou stranu si od fanoušků zajišťují souhlas s tím, že mohou fan art
užívat k účelům podnikání – na svých webových stránkách, pro vnitřní potřeby,
obchod a reklamní účely. Přihlášený fan art se tak stává legálním, na druhou stranu
se jeho tvůrce vzdává možnosti kontrolovat nakládání s dílem – někdy zcela, jak tomu
je v případě World of Warcraft Tribute Art Book. Přihlášením fan artu do této
soutěže se tvůrci zřekli všech reprodukčních práv na dílo, které se stalo majetkem
firmy Blizzard. Bez svolení Blizzardu nemohou přihlášené dílo nikde (ani online)
publikovat pod hrozbou diskvalifikace ze soutěže. (“World of Warcraft - Tribute:
Submission Rules,” n.d.).
Fanoušci her Blizzardu jsou pokaždé, než zašlou dílo společnosti, ať už se jedná o
soutěž, či výzvu k zaslání tematického díla, seznámeni s podmínkami přihlášení fan
artu. BioWare také dbá na seznamování fanoušků s pravidly soutěže, na rozdíl od
Blizzardu už ale nevyžaduje informovaný souhlas fanoušků zasílajících fan art, který
není předmětem soutěže. Rozdíl v přístupu obou společností lze nejlépe ilustrovat na
jejich galeriích fan artu. Zatímco herní tituly Blizzardu mají ve svých galeriích
permanentní odkaz na pravidla a podmínky zasílání fan artu – ty jsou součástí výzvy
ke sdílení fan artu: „Máš fan art, který bys nám mohl poslat? Seznam se s
podmínkami přijetí a sdílej své dílo zde.“ (Blizzard Entertainment, n.d.), BioWare ve
své galerii tyto informace postrádá. Ve sledovaném období pořádal BioWare soutěž
fanouškovských bannerů Community Banner Contest, k jejichž vytvoření udělil
fanouškům licenci. K dalším výzvám k zaslání tematického fan artu publikovaným ve
sledovaném období už ale BioWare žádná pravidla nezveřejnil. Zaslání prázdninových
vánočních pohlednic podmínil pouze písemným souhlasem: „Dávám BioWare
souhlas ke sdílení přihlášeného díla na jeho sociálních sítích“ (BioWare, 2012d), který
musel autor díla zaslat spolu s přihlášeným fan artem.
Nejméně informací získávají k problematice přihlášeného fan artu fanoušci her od
Bethesdy. V galerii fan artu na Bethblogu zveřejňují pouze stručnou informaci
jménem svého vlastníka korporace ZeniMax Media84:
Pokud nám pošlete jakýkoliv kreativní materiál, včetně tvůrčích návrhů, nápadů,
poznámek, kreseb, fan artu, příběhů, hudby, konceptů nebo jakýkoliv jiný obsah
(souhrnně „Informace“), takové materiály budou považovány za a zůstanou majetkem
ZeniMax. ZeniMax bude výhradním vlastníkem jakýchkoliv nyní známých nebo později
existujících práv k těmto Informacím jakéhokoliv druhu a povahy a bude oprávněna
ZeniMax Media je vydavatel počítačových her se sídlem ve Washingtonu, vlastník řady herních
vývojářských studí, mezi nimi i Bethesda Game Studios – součástí vydavtelství Bethesda Softworks
(“ZeniMax Media Inc. - Company Profile,” n.d.).
84
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vydat omezení zrušit užívání a šíření těchto Informací za jakýmkoliv účelem,
komerčním nebo jiným, bez kompenzace poskytovateli těchto Informací. © 2013
ZeniMax Media Inc. Všechna práva vyhrazena. (“Fan Art,” n.d.)

ZeniMax si jako vlastník společnosti Bethesda Softworks tímto prohlášením nárokuje
veškerá práva na fan art zaslaný společnosti. Ačkoliv Bethesda na svém blogu v
příspěvku Fan Art Update vyzývá k zaslání fan artu: „Jestli máš fan art, který bys
chtěl přihlásit, napiš nám na bethblog@bethsoft.com.“ (gstaff, 2012b), sama žádnou
formou fanoušky neinformuje o právním statusu přihlášených děl. Během
sledovaného období nepořádala Bethesda ani žádné soutěže fan artu, jejíž podmínky
by bylo třeba právně upravit.
Jak ukazuje následující příklad, nejednotná firemní politika ve vztahu k fan artu a
jeho tvůrcům, nedostatečná komunikace podmínek, za kterých herní společnost
pracuje s fan artem, může vést k nespokojenosti fanoušků. V říjnu 2012 Bethesda
prostřednictvím Bethblogu a na facebookových profilech The Elder Scrolls a Falloutu
vyzvala fanoušky k zaslání tematických halloweenských převleků, aniž by současně
deklarovala podmínky přihlášení díla. Na blogu vyvolala výzva Show us your costume
(gstaff, 2012c) roztrpčenou reakci fanouška, která poukazuje na nespravedlnost
rozporuplné politiky společnosti k fan artu a jeho tvůrcům. Zároveň dobře ilustruje
politicko-ekonomický rozměr situace, kdy herní společnosti využívají fan art, aniž by
jeho autory finančně kompenzovali, na druhou stranu často stíhají tvůrce fan artu za
porušování autorských práv. Příspěvek fanouška je natolik zajímavý a vypovídající, že
ho zde cituji v plném znění:
Vaše právní oddělení mi zavřelo můj obchod na Etsy 85, kvůli tomuto konkrétně
http://instagram.com/p/Q4dGT4S9KP/86. Vytvořil jsem tuto masku a prodal ji přes
Etsy milému Irovi, kterého vidíte na obrázku v masce. Chápu, že vy (osobně) a vy
(Bethesda blog/Bethesda Softworks) máte jen malou moc nad tím, co dělá ZeniMax. Jen
bych rád poukázal na inkonsistenci, které, jsem si jist, si vy (osobně/BGS/bethblog)
nejste vědomi. Rád bych také poukázal na to, že cosplay a fan art jsou nezbytné pro
další úspěchy frančízy. Možná by o tom vaše právní oddělení mělo promluvit s
marketingem/PR. Co třeba poukázat na odcizení se fanouškům, ať už to jsou vlastníci
PS3 nebo zchudlí umělci, kteří jsou dočasně už deset let bez zaměstnání (spadám do té
druhé kategorie). Nejsem masový producent. Jen se snažím vydělat pár čtvrťáků, abych
mohl zaplatit doktora a třeba si koupit další díl The Elder Scrolls. To je můj názor: svým
prodejem vašeho „duševního vlastnictví“ jsem se pouze zasloužil o váš prospěch jako
společnosti, což dokazujete vaším využitím fanouškovského umění v propagačních
kampaních. Myslím, že vy (osobně) pochopíte, že zde dostávám nějaký falešný signál.
Viděl jsem řadu replik a rekvizit na Bethblogu/Twitteru/Facebooku, o kterých vím, že
nejsou licencované. Přesto ZeniMax provádí právní čistky na Etsy, zavírá obchody,
Etsy je webová stránka zaměřená na obchodování s uměním, řemeslnými výrobky a starožitnostmi.
Nabízí možnost prodeje a koupi tohoto zboží jednotlivcům.
86 Odkaz na fotografii cosplaye současného majitele v masce sdílenou přes aplikaci Instagram. Stížnost
fanouška na rozporuplné chování Bethesdy byla způsobena nejspíš faktem, že tu samou fotografii
cosplaye Ira v masce sdílel 30. 10. 2012 (tj. den před napsáním stížnosti do diskuse na blogu) správce
facebookové stránky The Elder Scrolls bez jakéhokoliv komentáře či uvedení jména autora. Fanoušci v
diskusi pod příspěvkem otevřeli téma autorství této masky. Poté se do diskuse zapojil autor masky,
přihlásil se k autorství, vložil link na své stránky na DeviantART a zkopíroval svůj příspěvek ve stejném
znění, ve kterém jej uveřejnil na Bethblogu pod výzvou k zaslání kostýmů.
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které jsou často hlavním zdrojem příjmu jejich provozovatelů. Jak si máme kupovat
vaše hry, když nám berete tu možnost? Komunikace je klíčem. Jen skrz poctivou
komunikaci můžeme fungovat jako společnost.
Mír, Dovah87,
- Meanwhile Backlash88 (Veloth69, 2012)

Autor komentáře popisuje paradoxní situaci, kterou umožňuje kultura konvergence,
kdy herní společnost na jednu stranu podporuje tvorbu fan artu a cosplaye, na
druhou stranu perzekvuje fanoušky, kteří se snaží produkty své práce prodat.
Nejednotná vnitřní politika vůči fan artu v nadnárodní korporaci, jakou je ZeniMax, v
tomto případě znemožňuje efektivní vedení kampaně využívající fan art a může mít za
následek odcizení fanoušků, nedůvěru a v důsledku toho nezájem o spolupráci. Autor
si uvědomuje hodnotu artefaktů fanouškovské práce (v jeho případě masky), kterou
herní firmy využívají ve své propagaci. Zároveň poukazuje na rozpor mezi využíváním
fan artu k propagačním kampaním (zveřejnění jeho díla na facebookových stránkách
TES) a z jeho pohledu nelegitimními kroky mediálních korporací (zavření jeho
obchodu na Etsy korporací ZeniMax). Tento dvojí přístup k fan artu uvnitř korporace
vnímá jako nespravedlivý k umělcům. Z příspěvku je patrné, že fanoušci, alespoň
někteří, si uvědomují politicko-ekonomický rozměr využívání fan artu herními
společnostmi a etické otázky s tím spjaté.

Aluze na fikční svět The Elder Scrolls V: Skyrim, kde slovo Dovahkiin znamená v dračím jazyce
člověka, který se narodil s krví a duší draka, ale v těle smrtelníka. Jedná o postavu hráčova avatara.
88 Přezdívka pisatele, pod kterým je registoravný na Facebooku.
87
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4. Analytická část: Reakce fanoušků na fan art
Z reakcí na fan art publikovaný na facebookových profilech analyzovaných herních
titulů je patrné, že ne vždy a ne všichni fanoušci se zajímají o témata zahrnutá ve
výzkumných otázkách. Fanoušci obvykle komentují konkrétní fan art sdílený
správcem Facebooku, vyjadřují se v obecné rovině, ať už pochvalně, nebo kriticky k
fanouškovskému dílu či k samotnému hernímu titulu. Než se dostaneme ke
komentářům vztahujícím se k položeným výzkumným otázkám, pro úplnost uvádím
typologii základních reakcí, které ve fanoušcích fan art vyvolává.

4.1 Vyjadřují se k fan artu
Jelikož smyslem fan artu je jeho sdílení, skrz něž autoři hledají uznání a zpětnou
vazbu, řada komentářů ve své reakci hodnotí fan art publikovaný správcem.
Hodnocení probíhá ve dvou rovinách: chválí – kritizuje fan art, vyjadřují přání koupit
fan art.
Obvyklou reakcí na fan art je hodnocení díla. Většinou jsou hodnocení pozitivní,
fanoušci přímo chválí dílo, oceňují zručnost autora nebo sdělují pozitivní zážitek s
dílem.
30. leden v 15:31: Úžasné (WoW03)
7. prosinec 10:12: Pěkný, dobrá práce (WoW12)
22. prosinec 2012 v 3:17: Můj oblíbený fanouškovský film po dlouhé době lol. (TES15)
2. duben v 20:12: …Pane… díky Vám mohou být nerdi pyšní na to, že jsou zváni nerdy.
(ME01)
25. leden v 16:59: Viděl jsem tenhle obrázek a poslouchal k tomu tematickou píseň
Mafia, můj život je dokonalý! (WoW04)

Ne vždy je ale fanouškovské dílo přijato komentujícími pozitivně. Jako třeba crossover Star Treku a Mass Effectu (ME05) zachycující kapitána Picarda a Deannu Troi v
kosmických oblecích z Mass Effectu, který sklidil obdiv i odsouzení.
4. únor v 19:26: Nikdy víc prosím, tímhle obrázkem jste mi zničili Mass Effect. Vážně,
Star Trek z toho vynechte. (ME05)
4. únor v 22:17: Kdo by chtěl ukazovat Star Trek a Mass Effekt tímhle způsobem. Tohle
je epic fail89. (ME05)

Jindy jsou umělcům vyčítány technické, výtvarné či jiné nedostatky díla.
31. prosinec v 20:45: Barvení je velmi dobře provedeno. Pozadí je rovněž dobré. Ale
proporce postav jsou mimo. Končetiny jsou divně umístěny. To jsou jediné připomínky,
které k dílu mám. Přesto ten výjev zbožňuji! (ME09)
1. leden v 6:42: To bylo nejhorší video, co jsem kdy viděl… Dobře, kromě Sobích her. Ten
film byl hroznej. (TES12)

4.2 Vyjadřují se ke hře
Další typ komentářů se nevyjadřuje k vybranému fan artu jako takovému, k jeho
umělecké stránce a provedení, ale k videohře, jejíž námět fan art zpracovává.
Sousloví „epic fail“ ponechávám v původním znění vzhledem k jeho zdomácnění i v českém
prostředí, jeho volný překlad by zněl: kolosální neúspěch.
89
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Komentář se buď vyjadřuje ke hře samotné a hodnotí ji, nebo k objektu, který fan art
zpracovává (postavě, prostředí). Fanoušci v komentářích často citují nebo parafrázují
oblíbené útržky dialogů ze hry, nebo vymýšlejí vlastní dialogy vážící se k fan artu.
Skrz komentáře k fan artu tak, v duchu vyjádření Brennerové (2007), fanoušci znovu
zpracovávají jiným způsobem již známý příběh.
Fanoušci v komentářích sdělují svůj osobní zážitek s hraním, hodnotí hru. S
komentovaným fan artem ale nemají přímou souvislost. Jako například následující
komentář k lego modelu postavy Reapera z Mass Effectu:
5. duben v 2:15: Skvělé. Moje oblíbené třídy v Mass Effectu jsou biotik a infiltrátor 90.
(ME01)

Nebo následující komentáře k fan artu WoW a TES, které se přímo k fan artu vůbec
nevyjadřují, místo toho komentují hru:
15. únor v 16:31: Musela jsem přestat hrát WoW nestíhám dohromady s výukou a
výzkumem.  Chybí mi. (WoW01)
22. prosinec v 4:25: Velký fanoušek The Elder Scrolls, konečně jsem si dnes vyzvedl
Skyrim, hrál ho 2 dny na Xboxu mýho kámoše, jsem sakra nadšenej začít svoji vlastní
postavu dnes večer  (TES15)

Jindy se fanoušci vyjadřují k objektu, který umělec prostřednictvím fan artu
zpracovává – k postavám, které jsou nejčastějším námětem díla, nebo k prostředí
fikčního světa, ve kterém se příběh odehrává. Sdělují zážitky ze hry spojené s
objektem.
22. prosinec 2012 v 19:38: Miluju Mirandu91. (ME12)
6. březen v 19:12: Byl jste někdo zklamaný, že obři neměli více osobitosti ve Skyrim…
Mají dost inteligence k tomu, aby nosili oblečení a naháněli mamuty, ale nemůžeš s nimi
ani komunikovat. (TES03)
25. leden v 16:26: Vzpomínám, když jsem hrál WoW poprvé. Byl jsem Tauren lovec 92.
Nikdy jsem nemohl najít cestu nahoru k Thunder Bluffu 93. (WoW04)

Někdy fanoušci v reakci na fan art citují dialogy ze hry, nebo parafrázují v komunitě
proslulé citace ze hry, které mají charakter memů, šiřitelných obsahů (Jenkins,
2009a). Takovým memem je v komunitě fanoušků The Elder Scrolls V: Skyrim citát:
„Býval jsem dobrodruhem jako ty, pak jsem ale dostal šípem do kolena,“94 kterou ve
fikčním světě Skyrim pronáší téměř každý strážce. Na YouTube najdeme množství
fanouškovských videí, která zpracovávají toto téma. Parafráze na citát jsou velmi
populární v komentářích k fan artu:
31. prosinec v 21:46: To mě zasáhlo jako šíp do kolene. (TES13)
6. únor v 1:16: Dělával jsem taky takové dorty, pak jsem ale dostal svíčkou do oka.
(TES08)
Biotik a infiltrátor jsou dvě z šesti povolání (tříd), které může hráč pro svou postavu zvolit. Povolání
se projeví v bojových schopnostech, které hráčův avatar má.
91 Jedna z vedlejších postav v Mass Effectu 2 a 3.
92 Taureni jsou jedna z ras ve fikčním světě WoW, lovec je třída.
93 Thunder Bluff je hlavní město Taurenů.
94 V originále: „I used to be an adventurer like you, then I took an arrow in the knee.“
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Ve fanouškovské komunitě Mass Effectu je takovým memem prohlášení hlavní
postavy velitele Sheparda z Mass Effectu 2: „Jsem velitel Shepard a tohle je můj
oblíbený obchod na Citadele“95.
2. duben v 19:20: Jsem Chong Kaixiang a tohle je dnes můj oblíbený Smrťák96 na
Facebooku. (ME01)

Dalším memem rozšířeným ve fanouškovské komunitě ME je věta jedné z vedlejších
postav trilogie Garruse Vakariana: „Jsem uprostřed nějakých kalibrací,“97 kterou
opakuje mezi misemi vždy, když už je dialog vyčerpán. Ta je také parafrázována v
komentářích k fan artu:
14. únor v 11:27: Nemůže to chvíli počkat? Jsem uprostřed nějakých kalibrací. (ME04)

Citace v herní komunitě známých textů, se ale neomezují jen na dialogy ve hře. Tento
komentář fanouška cituje úryvek z textu v komunitě známé fanouškovské písně
zpěvačky a skladatelky vystupující pod jménem Malukah:
2. duben v 19:23: Naděje se může utopit, ztratit v bouřlivém zvuku. Strach si může
uzmout tu poslední naději. Ale já přináším sílu ze zdrojů, které jsou nyní pryč…
(Reignite, Malukah) (ME01)

Některé komentáře jsou pokračováním role-playingu ve hře – fanoušek v nich
vystupuje v roli, kterou na sebe bere jeho avatar ve fikčním světě hry. Ve
fanouškovské komunitě WoW je takovým komentářem typické zvolání „Za Hordu!“
nebo „Za Alianci!“98, které se pravidelně objevují v komentářích pod fan artem.
Komentáře v duchu role-playing mají různou podobu:
25. leden v 18:24: Dobrý nápad, ale já jsem člověk 99 a nechci, aby mě taurenské100 stráže
mlátili do hlavy pařezy, zatímco se snažím nakoupit si! Navíc ještě v Thunder Bluffu 101
neseženete ani dobrý hovězí burger! (WoW03)
15. únor v 17:34: Nedoporučuju vám chodit tam, začíná to tam děsně zapáchat, dokonce
i stráže se rozpadají, ale jestli máte dost peněz, jděte do Thunder Bluffu! (WoW01)
6. březen v 20:42: Obr102 kouřící jointa. Když někdy nějakého uvidím kouřit ve hře, moje
holka103 bude muset zastavit a trochu si odpočinout. Tak proto na mě tyhle takzvané
mírumilovné bytosti pokaždé zaútočí? (TES03)

Některé fanoušky inspiruje fan art k napsání krátké epizody v duchu fan fiction, ta
zachycuje dialog postav zobrazených umělcem, jehož fan art sdílel správce na
V originále: „I‘m Commander Shepard and this is my favorite store on the Citadel.“
Smrťáci (anglicky Reapers) jsou ve fikčním světě Mass Effectu starobylá syntetická mimozemská
rasa, která provádí invazi na Mléčnou dráhu.
97 V originále: „I‘m in the middle of some calibrations.“
98 Ve WoW jsou hráči rozděleni do dvou skupin podle strany, za kterou bojují, na Hordu (Horde) a
Alianci (Alliance).
99 Jedna z hratelných ras, které si může hráč zvolit ve fiktivním světě WoW, je člověk.
100 Taureni jsou hratelná rasa ve Wow.
101 Thunder Bluff je hlavní město taurenů ve fiktivním světě WoW.
102 Obři (anglicky Giants) jsou rasa z fikčního světa The Elder Scrolls V: Skyrim proslulá svým
kolosálním vzrůstem a glitchem, při kterém, když zaútočí na postavu kyjem pstava vylítne vysoko do
vzduchu.
103 Mluvčí má na mysli ženskou postavu avatara, za kterou ve hře vystupuje.
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Timeline. Následující příklad je reakcí na obrázek k Mass Effectu (ME14), který
zachycuje hlavního hrdinu Sheparda a dvě vedlejší postavy Tali a Garruse ve vánoční
atmosféře (viz Obrázek 4).
14. prosinec 2012 v 3:38: Protože Tali a Garrus nerozumí skutečnému smyslu Vánoc,
vysvětlí jim Shepard vše o dárcích. Ale co je důležitější – o rodině!
- Brzy, Garrusi, uvidíš, jak slavíme Vánoce na Zemi. Zvláště, když se sejde celá rodina.
- Jsem si jistý, že ano. – Odpoví Garrus.
- Právě teď jsme rodina, Sheparde. – Řekne Tali smutným tónem připomínajícím jejich
současnou situaci.
Tali stále hledá způsob, jak pít brčkem a Garrus se při pohledu na usínajícího Sheparda
pousměje nad nízkou odolností, kterou mají lidé vůči alkoholu.
Poté je celá posádka Normandie dojata obrovským hologramem vánočního stromku v
briefing roomu a mimozemšťané i lidé se na sebe podívají, doufajíc, že stráví prázdniny
se svými rodinami, zapomínajíc, alespoň na minutu, že právě teď nemají domov, do
kterého by se mohli vrátit. (ME14)

Obrázek 4: Fan art k Mass Effektu 3 autorky Weissidian.

Krátké fan fiction k fan artu nemusí mít vždy podobu příběhu. Někdy se jedná o
výjev, který může mít podobu krátkého dialogu. Ve svém komentáři k obrázku Obra z
fikčního světa Skyrim (TES03), publikovaného na Facebooku The Elder Scrolls,
vymyslel fanoušek dialog mezi dvěma Obry:
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6. duben v 21:36: Obr 1 – „Co kouříš?“ Obr 2 –„Ale jenom nějakej sušenej šarlatovej
nirní kořen posypanej měsíčním cukrem a namočenej ve skůmě, vždyť víš, to co
obvykle.“ (TES03)

4.3 Metakomentář
V metakomentářích se fanoušci vyjadřují k publikovanému fan artu v jiné rovině než
v té, která se týká díla jako takového. Komentují např. vhodnost zvoleného fan artu,
reagují na komentář, který k němu správce umístil, vyjadřují se k herní firmě, kterou
kritizují, chválí nebo přímo oslovují s konkrétní prosbou či přáním.
V metakomentářích fanoušci odpovídají na otázku kladenou správcem pod fan artem.
Příspěvek na Facebooku Mass Effectu z ledna 2013 obsahující fan art ženské hlavní
hrdinky, velitelky Shepardové, správce doplnil komentářem: „Snese tvůj pátek víc
Shepardové?“ (ME08) V komentářích někteří fanoušci odpovídali na položenou
otázku např.:
4. leden v 19:40: Wow, úžasné! Pojďme zavést FemShep pátky104! (ME08)
4. leden v 21:20: Můj pátek by snesl nový konec 105. (ME08)
6. leden v 2:03: Vždycky potřebuju víc Shepardové. (ME08)

U lednového příspěvku obsahujícího fan art na facebookové stránce WoW správce
publikoval komentář, ve kterém citoval Bruce Leeho: „Vyprázdni svoji mysl, buď bez
formy bez tvaru – jako voda. Buď voda, příteli. – Bruce Lee“ (WoW06) To se setkalo s
nepochopením fanoušků. Někteří komentář využili ke kritice Blizzardu.
11. leden v 17:26: Proč WoW cituje Bruce Leeho…? (WoW06)
11. leden v 17:09: Bruce Lee: skvělé. Citovat Bruce Leeho pro hru, kterou by pokládal za
zcela absurdní a kolosální ztrátu času: báječné. (WoW06)
11. leden v 17:15: Vyprázdni svoji peněženku, buď formovatelný, buď hloupý – jako
banka. Buď bankou, mými penězi. – Activision (WoW06)

Fanoušci dále v metakomentářích oslovují herní firmu – chválí ji, kritizují či vznášejí
požadavky různého druhu.
6. leden v 00:05: Nejsem si jistý, jestli to v BioWaru uvidíte, ale stejně to řeknu. Zrovna
jsem dostal trilogii106 k Vánocům, musím říct, že to pro mě byl nejlepší herní zážitek,
který jsem kdy měl. Skutečně tě vtáhne do děje a je úžasná. Už jsem hrál všechny díly
dvakrát a stále objevuju nové věci. Doufám, že vytvoříte další nejlepší herní zážitek,
který jsem kdy měl. Nemůžu se dočkat pokračování. Ještě jednou díky. (ME08)
18. leden v 18:30: Hey Blizz, došlo vám, že opravdu nestojíme o pandy? S úctou
SKUTEČNÍ HRÁČI WOW. (WoW05)
15. únor v 16:41: Po 4 letech jsem si reaktivoval svůj účet… co jste to provedli s tou hrou?
Smutné… (WoW01)
28. únor v 00:26: Změňte konec! (ME02)
27. prosinec v 19:41: Chceme Mass Effect 4! (ME10)
V originále FemShep Fridays – prosba reaguje na rubriku Morrigan Monday! na facebookových
stránkách Dragon Age a navrhuje obdobnou rubriku pro postavu hlavní hrdinky ME – Shepardové.
105 Narážka na konec třetího dílu Mass Effectu, který byl většinou fanoušků přijat velmi negativně.
Vlna fanouškovské kritiky vyvolala kampaň za nový konec, na kterou byla společnost BioWare nucena
reagovat.
106 Fanoušek má na mysli všechny tři díly Mass Effectu, které doposud vyšly.
104
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2. duben v 20:06: Milý Mass Effecte, můžeme mít prosím Lego Mass Effect?! Děkuji.
(ME01)

V metakomentářích fanoušci vyjadřují svůj názor na témata zahrnutá ve zbývajících
dvou výzkumných otázkách – vztah a fan artu k fanouškovské práci (VO2) a k
autorskému právu (VO3). Analýze těchto témat se věnuji v následujících dvou
kapitolách.
4.3.1 Fanouškovská práce
VO2: Jak fanoušci vnímají využívání artefaktů své kultury (fan artu) v propagaci
videoher?

Z pozitivních komentářů chválících fan art a z množství „liků“ u příspěvků
obsahujících fan art je patrné, že fanoušci oceňují, že artefakty fanouškovské kultury
nezůstávají bez povšimnutí herních společností. Publikování fan artu na
facebookových stránkách vnímají jako „uznání“ díla jak jeho autoři, tak ostatní
fanoušci. Z komentářů je patrné, že ho hodnotí pozitivně:
15. únor v 4:22: Díky Elder Scrolls za sdílení. (TES06)
17. leden v 11:21: Díky za sdílení, Mass Effect! Zaznamenala jsem to minulý týden a
pomyslela si, že je to úžasné! Ráda vidím, že autorka dostává nějaké uznání! (ME06)
30. leden v 15:26: Jsou úžasné. Díky za sdílení. (WoW03)

Že výběr svého díla na Facebook vnímají pozitivně sami jeho tvůrci, dokládá i z
následující komentář zveřejněný na facebookovém profilu Mass Effectu. Přesto by
autorka možná uvítala, kdyby se s ní správce předem domluvil na výběru díla, které
hodlá zveřejnit.
20. únor v 2:28: Oh panečku, to je moje dílo, děkuju mockrát za sdílení! (ME03)
20. únor v 2:29: (ačkoliv mám jiné obrázky Nyreen, které jsem kreslila a mám je o dost
raději, haha) (ME03)

Běžnou součástí diskusí pod fan artem bývají i odkazy na další fan art, který
komentující doporučují, ať už ve snaze doplnit fan art publikovaný správcem – někdy
ho pokládají za lepší či variantní –, nebo jen tak.
4. leden v 19:18: Tenhle je taky úžasný
http://fc05.deviantart.net/fs70/i/2012/219/6/a/samara_the_justicar_by_attlanticd5a8aiv.jpg (ME08)
5. leden v 00:49: https://www.facebook.com/JaneShepardN7?fref=ts Koukni sem pro
spousty fan artu k Mass Effectu a víc!! (ME08)
7. únor v 11:15: BioWare, co takhle tenhle cross-over? Jsem překvapen, že jste na to ještě
nepřišli (pokud vím) a nesdíleli. Umělec: AndrewRyanArt Kredit:
http://andrewryanart.deviantart.com/gallery/#/d5lq8wr (ME05)
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Někdy sami umělci v komentářích propagují svůj vlastní fan art. Oslovují ostatní
fanoušky nebo přímo herní firmu, u které se dožadují publikování svého fan artu na
Facebooku:
26. leden v 17:38: Zdravím, dejte like mojí stránce  pravidelně postuju fotky cosplaye
 (WoW04)
22. prosinec 2012 v 20:03: Co takhle moje dílo pro jednou, BioWare? Je to o dost víc než
tohle jednoduchý umění
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10200299797843732&set=a.22456697873
87.2136574.1417420050&type=1&theater (ME12)

Řadu reakcí v meta rovině vzbuzují soutěže fan artu. Ty fanoušci většinou vítají a
chválí. Jsou vděčni za příležitost, kterou jim skrz možnost zúčastnit se v soutěži
společnost nabízí.
28. únor v 10:47: Jsem mezi výherci! (Alexander Krasnov je RedLineR91 (Earth
Defender)) Díky, BioWare, za tuhle soutěž. (ME02)
7. listopad 2012 v 20:35: Vidíte, tohle přesně je důvod, proč Blizzard je Blizzard a
všichni ostatní jsou všichni ostatní. Jaký jiný herní vývojář vám dá možnost designovat
něco pro vaši oblíbenou hru? Teda kromě mizerných texturových modů. (WoW15)
8. leden v 3:24: Moje dvanáctiletá dcera se nemůže dočkat, až bude dost stará na to, aby
se mohla zúčastnit. Žije touhle hrou a v jednom kuse kreslí. Díky, že ji inspirujete!
(WoW07)

Část fanoušků má výhrady k pravidlům soutěže a přáli by si je rozšířit, aby se mohli
zúčastnit i oni. Oblibu soutěží dokazuje i to, že se fanoušci dožadují dalších.
7. prosinec 2012 v 21:08: Taková škoda, že se mohou účastnit jen američtí a kanadští
studenti středních škol  Světová soutěž by měla fantastické výsledky. (WoW10)
5. leden v 2:34: Měli byste tu soutěž zopakovat!  (WoW08)
8. leden v 3:46: Blizzarde, měli byste udělat soutěž animací (něco v duchu 11 Second
Club107). Vítězové by dostali něco podobného jako v téhle soutěži. To by bylo skvělé!
(WoW07)

Komentáře ukazují, že fanouškům nejenže nevadí, že jejich díla jsou publikována
správcem na Facebooku, jsou vděčni za to, že se jim dostalo pozornosti nebo, že mají
možnost přihlásit své dílo do soutěže a vyhrát. V duchu názoru kulturálních studií
pokládají spolupráci herní společnosti s fanoušky za žádoucí a prospěšnou pro obě
strany. Následující komentář potvrzuje tezi kulturálních vědců, že možnost aktivní
participace na utváření obsahů je dnes pro společnosti, chtějí-li být úspěšné,
nezbytná:
7. listopad 2012 v 20:27: Páni, konečně necháváte fanoušky tvořit hru. Možná se jim to
povede nebo si od nich vezmete nějaké nápady, které společně rozjedete. (WoW15)

V případě, že se fanouškům fan art líbí, navrhují, aby firma navázala spolupráci s
umělcem nebo se s ním dohodla na podmínkách sériové produkce díla, aby si ho
mohli koupit.
15. únor v 22:01: Fan art?!?!? Možná byste tohohle chlápka měli najmout. (WoW02)
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7. prosinec 2012 v 22:22: Blizzadre, prosím kontaktujte toho umělce a domluvte se,
abyste mohli vydat velkorozměrové plakáty. Moc bych si přál mít jeden ve své
kanceláři! (WoW12)
30. leden v 15:43: Zabil jsem ji včera. Zklamání… Chci koupit jednu takovou… Kdy začne
masová produkce? (WoW03)
30. leden v 18:24: Vyrábějte to masově!!! (WoW03)

Ne všichni fanoušci ale oceňují úsilí společností vkládané do pořádání soutěží,
tematických akcí a sdílení fan artu na Facebooku. Důvody mohou být různé – např.
neschopnost zapojit se:
18. prosinec v 00:48: Jsem tak unavená ze všech těch soutěží vyžadujících schopnost
kreslit. Neumím ani nakreslit panáka rovně. (WoW10)

Někteří fanoušci pokládají zveřejňování fan artu na Facebooku za zbytečné a
nesmyslné. Firmy by podle nich měly soustředit svoji pozornost hře samotné a práci
na ní. Fan art na oficiálních facebookových stránkách vnímají jako nepodstatný, jako
„vycpávku“, kterou herní firmy používají, aby udržely svou facebookovou stránku
aktualizovanou.
7. leden v 5:02: Co takhle věnovat víc pozornosti vyváženosti hry a zákaznické podpoře
než těmhle hloupostem? (WoW08)
15. únor v 13:45: To nedává smysl, místo traileru na nový DLC k multiplayeru nebo
zveřejnění data vydání nového kooperačního módu pro singleplayer sdílíte takovýhle
věci? BioWare, co se s vámi děje? Držte se poctivé práce, kterou jste odváděli dříve… I
tak je Mass Effect stále nejlepší hra! (ME04)

Jak je patrné z komentářů, fanoušci, alespoň někteří, jsou si vědomi hodnoty, kterou
vytvářejí, když posílají svá díla herní firmě a nejsou za ně placeni, i stále přítomného
vztahu binárních rolí producent – konzument, které se v kultuře participace sice
stírají, ale nevytrácí.
11. prosinec 2012 v 3:46: Počkat, počkat, Blizzard opravdu žádá o vklad svoje
zákazníky? (WoW08)
27. únor v 23:36: Blahopřeji vítězům, že dávají svůj umělecký talent zdarma! (ME02)

Na neplacenou povahu fanouškovské práce upozorňuje i následující komentář, který
vnímá nedostatek finanční kompenzace výkonu některých fanouškovských umělců
jako nespravedlivý:
6. leden v 13:50: Wow, někteří umělci jsou tak talentovaní, a nedostává se jim žádného
uznání. Zatímco mizerní umělci jako Damien Hirst prodávají svoje braky za miliony.
Dobrá práce, chlape, skvělý. ZA HORDU!!! (WoW09)

V komunitě fanoušků je patrný dvojí přístup k fan artu. Jelikož výměna
fanouškovských děl je součástí ekonomiky daru, fanoušci očekávají, že se talentovaní
členové komunity podělí o své výtvory s ostatními bez nároku na finanční zisk. V
ekonomice daru totiž mají hodnoty, jako je reciprocita a vzájemnost, přednost před
finančním ziskem. Vidíme ale rozdíl ve vnímání hodnoty fanouškovské práce v
závislosti na hmotné či digitální formě fan artu. Zatímco u digitální formy fan artu,
jejíž kopie lze šířit bez ztráty kvality originálu, fanoušci očekávají, že ji mohou získat
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zdarma, u hmotné kopie fan artu počítají s tím, že za ně umělec bude chtít zaplatit.
Fanoušci sami jsou ochotni finančně podpořit umělce, jehož dílo je zaujalo, v případě,
že se jedná o hmotný fan art (sošku, plakát, masku apod.). To souvisí s běžnou praxí,
kdy umělci skrz sociální sítě nabízejí svoje díla ke koupi. Ochotu fanoušků zaplatit
umělci za hmotný fan art dokládají následující komentáře:
6. prosinec 2012 v 22:02: Tenhle umělec je prostě ÚŽASNÝ. Kupte si jeho dílo a podpořte
ho, skutečně si to zaslouží. Koukněte na jeho další díla, jestli stále nejste přesvědčeni.
(WoW12)
7. prosinec 2012 v 22:37: Z toho se musí udělat plakát a prodat ho za cenu, která není
směšná!! (WoW12)
30. leden v 15:34: OMG, vezměte si moje prachy a dejte mi to! (WoW03)
2. duben v 19:25: Úžasné!!!! To se mi líbí, to se mi líbí, to se mi líbí. Kde to mohu
koupit????? (ME01)
2. duben v 21:49: Prodej to a já to koupím!! (ME01)
3. duben v 19:21: Koupil bych to za jakoukoliv cenu. Nech mě koupit jedno!! (ME01)

Přestože jsou fanoušci ochotni v případě zájmu za hmotný fan art umělcům platit, fan
art definují primárně jako neplacený zájem, koníček, který skutečný fanoušek
provozuje ve svém volném čase a není za něj placen. To vyplývá z diskuse pod videem
profesionální cosplayerky108 Crystal Graziano (ME06) sdílené správcem 14. ledna.
14. leden v 19:20: Odkdy je cosplayerství práce??… (ME06)
14. leden v 19:24: Zemřel jsem o trochu, když jsem četl slova: profesionální cosplayerka.
(ME06)
14. leden v 19:30: „Profesionální cosplayerka“? To proto nás teroristi nenávidí. (ME06)

Ne všichni fanoušci ale sdílí tento názor – podle jiných se profesionální cosplayerství,
přestože se jedná o placenou činnost, a tím se přibližuje práci, s fanouškovstvím
nevylučuje.
14. leden v 19:37: Všem, kdo si stěžují na „profesionální cosplayerku“ – říkejte si, co
chcete, stejně jen všichni závidíte, že někdo dělá, co ho opravdu baví jako svoji ‚práci‘.
Kdybyste mohli vzít svůj největší koníček a živit se jím – brali byste to? (ME06)
14. leden v 19:39: ‚Profesionální‘ rovněž charakterizuje někoho, kdo se chová tak, jako by
se jednalo o povolání – v tomhle cosplayi vidím zasvěcenost, cit pro detail, vložený čas a
peníze a upřímnou lásku k Mass Effectu. To nazývám z duše profesionální. Jsou tu lepší
cosplayeři? Jistě, ale to nezmenšuje, co dokázala. (ME06)

4.3.2 Autorské právo
VO3: Jak si fanoušci vykládají zveřejňování fan artu herními společnostmi na
oficiálních stránkách herních titulů v kontextu autorských práv?

Otázka autorských práv je na Facebooku fanoušky diskutována jen zřídka a svědčí o
celkové neinformovanosti fanoušků a z ní pramenící nejistotě v otázkách vztahu fan
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artu a autorského práva. Ta je pochopitelná vzhledem k nejednoznačnosti autorského
zákona. Jak podotýká Aaron Schwabach (2011), často si nemůžeme být jisti, zda je
konkrétní užití zákonné, dokud zúčastněné strany nestanou u soudu. Komentáře se
omezují pouze na dotazy související s případným dotčením autorských práv tvůrců
fan artu.
13. březen v 11:57: Smím obrázek použít na svém facebooku, když k němu přidám
poznámku (Dílo vytvořil Chenbo)? (WoW06)
6. prosinec 2012 v 23:41: Kdybych tenhle obrázek vytisknul a zvětšil do velikosti
plakátu, bude to porušení autorských práv nebo tak něco? (WoW12)

Následuje odpověď, která potvrzuje existenci mylné domněnky, že všechna
nekomerční užití jsou zákonná, o jejíž rozšířenosti hovoří Schwabach (2011).
6. prosinec 2012 v 23:46: Je to porušení autorských práv, když se pokusíš to prodat.
(WoW12)

Na stránkách DeviantART, odkud správce facebookové profilu WoW přejal 30. ledna
fotografii sošky draka (WoW03), autor pod dílo nazvané Mini Onyxia umístil vzkaz:
„Nepoužívejte, nesdílejte atd. prosím. Dílo je moje. Onyxia patří Blizzard
Entertainment.“ (Sikipeune, 2013) Na autorovu prosbu reagoval ve svém komentáři k
Onyxie na Facebooku WoW fanoušek slovy:
31. leden v 16:21: Docela vtipné, umělec na své DA 109 stránce žádal, aby dílo nebylo
přejímáno. (WoW03)

Z citovaných komentářů vyplývá, že fanoušci mají tendenci spíše respektovat (byť i
domnělá) autorská práva fanouškovských umělců, snaží se chovat tak, aby je
neporušovali, a to samé očekávají od herní firmy.
Fanoušci pokládají za důležité znát jméno autora fan artu, zvláště pokud se jim fan
art líbí. Někteří autoři fan artu jsou v hráčské komunitě známí a oblíbení:
11. leden v 16:50: Díla od Chenba jsou vždycky úžasná. (WoW06)
11. leden v 17:35: Přestože nejsem nadšený z pand, zbožňuju Chenbova díla, jsou
fantastická, úžasná, nádherná a zaslouží si všechnu chválu, kterou dostávají. (WoW06)

Sdílí-li správce fan art, aniž by uvedl jméno jeho autora, fanoušci mají tendence
zjišťovat, kdo dílo vytvořil.
21. březen v 22:57: Kdo je umělec??? (ME07)
6. únor v 3:09: Kdo dělá tyhle dorty? (TES08)
22. prosinec 2012 v 19:48: Epický dort! Kdo ho vytvořil? (TES14)

Někdy se v diskusi pod fan artem, u kterého správce neuvedl autora, přihlásí k dílu
sám jeho autor. Jak se stalo i u tematického dortu publikovaného správcem profilu
The Elder Scrolls 22. 12. 2012 v příspěvku Dovahkaake (TES14), k němuž se přihlásil
nejprve jeho zadavatel:
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22. prosinec 2012 v 20:01: Byl výborný. Dort z bílé čokolády s jahodovým pyré,
máslovo-krémovou náplní. Nechal jsem ho vyrobit pro svoji přítelkyni k narozeninám
14. prosince. Díky za sdílení TES! (TES14)
22. prosinec 2012 v 4:12: Díky Heavenly Confections za tenhle dort! Téměř 11.5k liků,
wow. (TES14)

A o několik dní později i jeho autorka:
27. prosinec 2012 v 16:37: Při tvorbě dortu pro přítelkyni Dana Bruce, Chelsea, jsem se
bavila! Jako hráčce Skyrimu, pro pro mě bylo moc zábavné tvořit tenhle dort! Díky za
příležitost, Dane. – Cheryl Cullop Green z Heavenly Confections (TES14)

Otázku, zda fan art porušuje autorská práva herních firem, fanoušci v komentářích
nediskutují – to může mít jistě více důvodů. Hlavním z nich bude pravděpodobně
pozitivní postoj firem k fan artu, který signalizují tím, že si fan artu všímají a využívají
ho pro svou propagaci. Tento zájem společností tak v očích fanoušků poskytuje fan
artu jakousi legitimitu. Důležitější než skutečnost, zda je fanouškovské dílo chráněno
doktrínou fair use, je pro fanoušky přístup společností k fan artu v praxi. Ten mají
sledované společnosti různý. Podobně jako se liší v důslednosti přiznávání kreditu
autorům či komunikaci právního postavení přihlášeného fan artu (obojí jsme popsali
v deskriptivní části), se liší i přístup k právní stránce fan artu. Následující příklad
ukazuje tolerantní přístup Blizzardu.
Na Facebooku World of Warcraft sdílel správce 6. 12. 2012 stylizovanou mapu
Pandarie110 (WoW12). Fan art vyvolal u fanoušků velmi pozitivní ohlasy a dotazy, zda
a kde mohou mapu koupit. Správce WoW na dotazy odpověděl a připojil link na
webové stránky umělce na DeviantART, kde své dílo umělec nabízí ke koupi:
6. prosinec 2012 v 22:08: Můžete si jednu koupit od umělce, jestli se vám líbí
http://www.deviantart.com/print/30896577/ (WoW12)

Tento příklad ilustruje odlišný přístup k fan artu, který zastává Blizzard, ve srovnání
např. s Bethesdou resp. ZeniMax Media, která Bethesdu vlastní. Zatímco Blizzard je
ochotný na svých oficiálních stránkách propagovat fan art a podpořit tak umělce,
ZeniMax tvrdě brání svoje autorská práva tím, že tlačí na provozovatele internetových
obchodů a nutí je zavírat obchody umělců, kteří podle jejich mínění porušují autorská
práva, jejichž jsou vlastníky (viz příklad s prodejem masky přes Etsy popsaný v
deskriptivní části v kapitole 3.4).
4.3.3 Metakomentáře na Facebooku The Elder Scrolls
Metakomentářům na facebookovém profilu The Elder Scrolls věnuji samostatnou
podkapitolu, protože dokazují, jak může nevhodné zacházení s fan artem vyvolat
rozporuplné či negativně hodnotící reakce fanoušků. Následuje popis několika
případů, kdy správce neobratně zacházel s fan artem, což se odrazilo v komentářích
fanoušků.
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Nevhodně zvolený fan art, jehož estetické či umělecké kvality vyhodnotí fanoušci jako
nedostatečné – někdy k tomu stačí fotka např. cosplaye v nekvalitním rozlišení –,
zpravidla vyvolá negativní hodnocení fan artu. Takové komentáře se často objevují na
Facebooku The Elder Scrolls (TES), kde má fan art kolísavou uměleckou a estetickou
hodnotu.
1. leden v 10:16: I NPC111 mají lepší nový rok než vy! (TES12)
1. leden v 12:48: Jak hloupé video. Vůbec neděkuji za jeho sdílení. (TES12)
1. leden v 16:03: Mam rád Skyrim, ale právě se cítím jako bych promrhal 2 minuty a 11
vteřin svého života. lol (TES12)
5. leden v 16:40: Co je s tvým počítačem? Je 50 let starý? (TES10)

Nevhodně zvolený zdroj fan artu se rovněž může setkat s kritikou. Správce
facebookové stránky TES fan art často přebírá z Redditu, takový fan art kromě odkazu
na webovou stránku na reddit.com neobsahuje žádné podrobnější údaje o autorovi či
dílu.
22. prosinec v 2:06: To jsem už viděl na redditu… *povzdech* (TES15)

V prosinci 2012 správce umístil na profilu Timeline během pěti dnů dvakrát totožné
fanouškovské video, poprvé 18. prosince nazval příspěvek Very sneaky, podruhé 22.
prosince Sneaky Dovah. Nepozornost fanoušci nenechali bez komentáře:
22. prosinec 2012 v 2.07: Neměli jste to už den nebo dva zpátky? (TES15)
22. prosinec 2012 v 20:17: OH! Sdílíte to znovu! Teda… hádám, že vám ti chlápci
poděkují haha. (TES15)

Rozporuplné reakce vyvolal fan art zobrazující Obra ze hry Skyrim držící cigaretu,
který správce TES sdílel 6. března přes dalšího uživatele Facebooku. Zatímco část
hráčů si toto vykládala jako propagaci kouření marihuany a vyjadřovala svůj
nesouhlas, část fan art obhajovala s tím, že se jedná o cigaretu, nebo nápad Obra
kouřícího marihuanu vítala.
6. březen v 19:13: Přemýšlím, jak dlouho bude PR Bethesdy trvat, než si uvědomí, že to
byl špatný nápad sdílet tuhle fotku, a odstraní ji. (TES03)
7. březen v 12:52: Téda, tohle sdílíte? Fakt? Jak pokleslé, hádám, že Facebook Elder
Scrolls spravují zhulenci. (TES03)
8. březen v 9.15: Právě jsem ztratil respekt k Bethesdě D= (TES03)

Místy chaotické vedení stránky The Elder Scrolls, nedostatečné nebo chybějící
komentáře u příspěvku, ve kterých správce neuvádí autora, ani zdroj, často i chybí
informace, že se jedná o fan art, kolísavá estetická kvalita sdíleného fan atu, časté
přebírání fan artu z Redditu – to vše facebookovou stránku TES odlišuje od
zbývajících dvou analyzovaných facebookových stránek (Mass Effect a World of
Warcraft). V důsledku toho působí facebookový profil TES, že není veden s
dostatečnou profesionalitou, a nedostatky se odrážejí i v komentářích fanoušků.
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5. Shrnutí a diskuse
Z povahy fanouškovské kultury vyplývá potřeba sdílet artefakty své kultury, čehož lze
dnes díky široké dostupnosti digitálních kopií snadno dosáhnout bez ztráty kvality
originálu. Tyto vlastnosti současné digitální kultury způsobily doslova zaplavení
Internetu fanouškovskými obsahy, mezi nimi i fan artu. Mediální společnosti mají na
výběr – buď budou proti potenciálním porušovatelům svého práva na duševní
vlastnictví bojovat, nebo využijí kultury participace ve svůj prospěch. Herní
společnosti zvolily druhou možnost – angažovat fan art za účelem šíření dobrého
jména herních titulů. Fan art na oficiálních internetových stránkách herních
společností je jedním z příkladů nové formy spolupráce a participace, které nabízí
kultura konvergence (Jenkins, 2006a).
VO1: Jakými způsoby herní společnosti využívají fan art v oficiální propagaci
herních titulů?
V deskriptivní části své práce jsem popsala způsoby, kterými herní společnosti
zapojují fan art na svých webových stránkách propagujících herní tituly. Jako
populární a všemi využívaná platforma se ukázal Facebook, firmy dále vystavují fan
art v galeriích fan artu na svých oficiálních stránkách a blozích, kde je součástí
příspěvků věnovaných fan artu nebo použit jako ilustrace k článkům. Obsahy
jednotlivých platforem vzájemně konvergují – fan art uveřejněný např. na blogu
herní společnosti, tak běžně najdeme i na facebookové stránce, fanouškovské dílo z
galerie fan artu se může objevit na Facebooku apod. Fan art lze podle účelu, který na
oficiálních stránkách společností plní, rozdělit na tematický a náhodný. Zatímco
tematický fan art byl vybrán a někdy i vytvořen pro konkrétní příležitost, jakou jsou
soutěže, tematické akce a rubriky na blozích a Facebooku, účast herní společnosti na
veletrhu či přehlídce, náhodný fan art obvykle kromě narušení jednotvárnosti
oficiálních příspěvků neplní žádnou další funkci, byl vybrán náhodně. Stranou tohoto
rozdělení stojí galerie fan artu, v nichž herní společnosti vystavují fan art, který jim
zaslali fanoušci. Herní společnosti se odlišují v míře zapojování tematického a
náhodného fan artu. Podle způsobu, kterým herní společnosti získávají fan art,
můžeme odlišit přihlášený fan art, který společnosti zaslal sám jeho autor a tím dal
souhlas s jeho užíváním, a převzatý fan art, který herní společnost převzala z
webových stránek, kam fan art umístil sám jeho autor (DeviantART, YouTube,
facebookový profil, blog aj.) nebo z jiných zdrojů (herní servery, Reddit aj.). V praxi je
někdy nesnadné je vzájemně odlišit. Zatímco u soutěží, galerií a tematických akcí si
můžeme být jisti, že fan art do nich jejich autor přihlásil, u náhodného fan artu
nemáme jistotu, zda jeho autor k publikování svolil, pokud to není explicitně
uvedeno. Převzatý fan art zpravidla doprovází odkaz na zdroj, ze kterého byl přejat, to
ale neplatí vždy.
Právní postavení fan artu, ze své povahy nutně derivativního díla, je nejisté –
výhradní práva na vytváření a šíření derivativních děl má majitel autorských práv.
Přesto, jak jsme ukázali v kontextu amerického práva na duševní vlastnictví, díky
doktríně fair use (jejímž ekvivalentem je v českém prostředí „citace“ a „právo užití“)
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lze některá fanouškovská díla považovat za chráněná. Všechny sledované herní
společnosti se proto ve vlastním zájmu snaží u převzatého fan artu přiznávat kredit
jeho autorům, liší se ale ve formě a důslednosti přiznávání autorství či odkazování na
zdroj. Pořádáním soutěží fan artu rovněž vzniká potřeba upravit podmínky
přihlašování děl do soutěže. Ukázalo se, že čím častěji společnosti pořádají soutěže a
tematické akce, tím více dbají na seznamování fanoušků s pravidly přihlášení fan
artu. Přihlášením díla do soutěže společnost uděluje fanouškům licenci k užití jejího
duševního vlastnictví pro účely soutěže, tj. legalizuje přihlášený fan art, zároveň
fanoušek souhlasí s tím, že herní společnost může jeho dílo užívat k účelům
podnikání.
Z deskripce způsobů nakládání s fan artem jasně vyplynul rozdílný přístup k fan artu
sledovaných společností. BioWare a Blizzard Entertainment přistupují k fan artu
podobným způsobem. Důsledně dbají na přiznávání kreditu autorům fan artu, u
převzatého fan artu uvádí zdroj, odkud dílo přejali. Pro práci s fan artem mají
koncepci, což dokazují intenzivnějším zapojováním tematického fan artu. Příkladem
jsou pravidelné rubriky Morrigan Monday! na facebookovém profilu Dragon Age II
nebo Fan Creation of the Week na blogu Diabla III, soutěže a tematické akce, které
pořádají. Fanoušci jsou motivováni nejen možností zviditelnit své dílo ve
fanouškovské komunitě, ale i hmotnými dary, někdy dokonce, jak je tomu v případě
World of Warcraft Student Art Contest, možností spolupráce s herní společností.
Naproti tomu Bethesda Softworks dává přednost zapojování náhodného fan artu před
tematickým, což jistě vyžaduje menší přípravu. Rozdílný přístup pozorujeme i v
přiznávání kreditu autorům fan artu, v některých případech Bethesda náhodný fan
art přejímá, aniž by uvedla zdroj či autora. Někdy se autor fan artu přihlásí v
komentáři k dílu, jindy zůstane autorství nepřiznané. Absence jakéhokoliv komentáře
u publikovaného fan artu na Facebooku znemožňuje na první pohled identifikovat,
zda se jedná o fan art či oficiální materiál ke hře.
Sledované firmy se liší i ve způsobu přejímání děl na facebookových profilech svých
herních titulů. Zatímco BioWare a Blizzard přejímají fan art výhradně z původních
webových stránek, kam je umístil autor (nejčastěji z DeviantARTu), Bethesda přejímá
fan art i z herních serverů, Redditu nebo sdílí fotky svých fanoušků uživatelů
Facebooku. Fan art na facebookových stránkách The Elder Scrolls má kolísavou
kvalitu, jak potvrzují i rozporuplné komentáře fanoušků, a je vybírán s menší
pozorností, jak dokazuje případ fanouškovského videa sdíleného dvakrát během pěti
dnů. Způsob nakládání s fan artem společností Bethesda Softworks svědčí o menší
profesionalitě v přístupu k fan artu, než je tomu u společností BioWare a Blizzard
Entertainment.
***
V analytické části své práce jsem se zaměřila na komentáře pod fan artem, který
správci facebookových profilů vybrali a publikovali na Timeline. Je běžné, že fanoušci
fan art vystavený na Facebooku komentují a pozitivně hodnotí (udělením „like“). Fan
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art vystavený na Timeline sledovaných herních titulů je schopen posbírat stovky,
někdy i přes tisíc komentářů, ve sledovaném vzorku byl nejvíce komentovaný fan art
k World of Warcraft (WoW05) – 3 918 komentářů. Podle předmětu, na který se
pisatel v komentáři soustředí, jsem vysledovala tři základní typy reakcí, které se
opakují v různých variacích: 1. vyjadřují se k fan artu, 2. vyjadřují se ke hře, 3.
metakomentář. Ačkoliv první dva typy reakcí nám nedávají přímo odpověď na
položené výzkumné otázky (VO2, VO3), vypovídají o funkci, kterou fan art a jeho
sdílení ve fanouškovské komunitě má. První typ komentářů (vyjadřují se k fan artu)
zprostředkovává umělci zpětnou vazbu – ostatní fanoušci v něm dílo hodnotí, ať už
pozitivně, či negativně. Jelikož smysl a význam fan artu spočívá, stejně jako u fan
fiction, v jeho sdílení s ostatními čeleny fanouškovské komunity (Brenner, 2007;
Jenkins, 1992), u nichž fanouškovští umělci hledají zpětnou vazbu, pro umělce je
velikou událostí, dostane-li se jeho fan art na oficiální stránky herní společnosti, která
kolem sebe soustředí početnou fanouškovskou komunitu. Druhý typ komentáře se
vyjadřuje ke hře. Fanoušek v něm buď komentuje hru samotnou, sděluje svůj zážitek
s hrou, hodnotí hru, aniž by se přímo vyjadřoval ke komentovanému fan artu, nebo se
ke hře vyjadřuje skrz objekt, který fan art zpracovává – k postavám, které jsou
nejčastějším námětem fanouškovských artefaktů, k prostředí fikčního světa a jeho
dalším prvkům. V komentářích si fanoušci vyměňují zážitky ze hry, citují či
parafrázují v komunitě známé citace ze hry nebo rozvíjejí fikční vět hry vymyšlením
vlastního krátkého příběhu či dialogu. Druhý typ komentářů proto představuje to, co
Brennerová (2007) nazvala dalším způsobem zpracování příběhu nejen pro umělce,
ale i pro fanoušky. Třetí typová skupina reakcí nekomentuje fan art ani hru přímo, k
obojímu se vyjadřuje v meta rovině, nazvala jsem ji proto metakomentář. V
metakomentářích fanoušci reagují na komentář, který k příspěvku umístil správce
facebookové stránky, oslovují herní společnost s prosbami a návrhy, s pochvalou či
kritikou. V metakomentářích najdeme mimo to i odpovědi na naše dvě výzkumné
otázky (VO2, VO3).
VO2: Jak fanoušci vnímají využívání artefaktů své kultury (fan artu) v propagaci
videoher?
V teoretickém úvodu jsme popsali rozdílné přístupy kulturálního směru a kritického
přístupu politické ekonomie k aktivitě fanoušků na Internetu. Cítí se fanoušci jako
účastníci disponující novými možnostmi a větší mocí ovlivňovat mediální obsahy
nebo kulturním průmyslem vykořisťovaní nevolníci nové ekonomiky? Obojí. Jak se
ukázalo, pro fanoušky není toto téma ani pouze černé, ani pouze bílé, a ne všichni
fanoušci vnímají téma stejným způsobem.
Z pozitivních reakcí jak samotných autorů fan artu, tak ostatních fanoušků je patrné,
že fanoušci jsou vděčni, když si správce jejich fan art vybere a zveřejní na
facebookových stránkách – děkují za zveřejnění díla, vyjadřují pozitivní překvapení
nad tím, že jejich dílo bylo vybráno. Většinou pozitivně vnímají i pořádání soutěží –
jako příležitost ukázat svůj talent, zviditelnit své umění pro členy fanouškovské
komunity a zvýšit tak svůj sociální kapitál, proslavit se v rámci komunity.
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Prostřednictvím hypertextových odkazů sdílených v komentářích se snaží usměrnit
pozornost ostatních fanoušků a herní firmy k fan artu, který považují za povedený,
případně se dožadují pozornosti pro svůj vlastní fan art. Z výše popsaného vyplývá, že
fanoušci oceňují možnost „participace“, kterou jim herní firmy prostřednictvím
zveřejňování fan artu nabízejí. Vnímají ji jako něco samozřejmého a vzájemně
přínosného: „Páni, konečně necháváte fanoušky tvořit hru. Možná se jim to povede
nebo si od nich vezmete nějaké nápady, které společně rozjedete.“ (WoW15) Nezřídka
fanoušci, pokud se jim fan art líbí, navrhují herní firmě, aby s jeho tvůrcem
spolupracovala – najala ho nebo se s ním domluvila na podmínkách masové
produkce díla. Ne všichni fanoušci ale oceňují zařazování fan artu na oficiální
facebookové stránky: „Co takhle věnovat víc pozornosti vyváženosti hry a zákaznické
podpoře než těmhle hloupostem?“ (WoW08). Vyjadřují nevoli k pořádání soutěží a
fan art na facebookové Timeline považují za zbytečnou vycpávku, kterou společnosti
odvádějí pozornost od své vlastní práce na hře.
Fanoušci si uvědomují hodnotu, kterou vytvářejí, když posílají svá díla herní firmě a
nejsou za ně placeni, i stále přítomného vztahu binárních rolí producent –
konzument, které se v kultuře participace sice stírají, ale nevytrácí: „Počkat, počkat,
Blizzard opravdu žádá o vklad svoje zákazníky?“ (WoW08). Jejich vztah k nároku na
finanční kompenzaci tvůrců fan artu je nicméně ambivalentní. Na jednu stranu ve
svých komentářích upozorňují na nedostatečnou finanční kompenzaci tvůrců fan
artu, jejichž díla jsou často kvalitou srovnatelná s díly komerčních umělců: „…někteří
umělci jsou tak talentovaní, a nedostává se jim žádného uznání. Zatímco mizerní
umělci jako Damien Hirst prodávají svoje braky za miliony…“ (WoW09), na druhou
stranu řada z nich podmiňuje skutečné fanouškovství nekomerční povahou fan artu:
„Odkdy je cosplayerství práce??“ (ME06). Zatímco první názor upozorňuje na
neplacenou povahu fan artu a vnímá ji jako nespravedlivou, identifikujeme v něm
znaky uvažování kritické politické ekonomie komunikace (Kücklich, 2005; Van Dijck
& Nieborg, 2009), druhý zdůrazňuje nekomerční povahu fan artu, díky které stojí fan
art v kontrastu ke komerčním dílům zprostředkovaným průmyslem populární
kultury. Fanoušci se angažují v neplacené práci ze sociálních spíše než z
ekonomických důvodů. Fan art, jako jeden z artefaktů fanouškovské kultury, a jeho
směna jsou součástí „ekonomiky daru“ (Barbrook, 2005; Jenkins, 2009b) přítomné v
online komunitách od nepaměti, jež je podmíněna výměnou „darů“ s členy komunity
bez nároku na zisk. Situace ale není tak jednoduchá, jak by se na první pohled mohlo
zdát, jelikož fan art může být svázán jak s digitální (kresba, koláž, video), tak
hmotnou formou (soška, plakát, kostým). Protože kopie digitálního fan artu lze šířit
bez ztráty kvality originálu, fanoušci očekávají jeho sdílení zdarma, za hmotný fan art
jsou ale připraveni jeho tvůrcům platit. Příklad ukazuje, že fanoušci vnímají fan art
jako součást obou ekonomik – jak tržní, tak i ekonomiky daru. Jejich chápání fan artu
odpovídá Boothově (2010) vizi „digi-gratis ekonomiky“, která existuje v prostředí
digitálního fandomu, kde způsoby fanouškovského chování na Internetu – nákupu,
prodeje, styku, včetně vytváření a sdílení fanouškovských obsahů – existují v
ekonomice mash-upu, tolik příznačné pro současnou digitální kulturu, kde vzájemně
koexistují tržní ekonomika s ekonomikou daru.
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VO3: Jak si fanoušci vykládají zveřejňování fan artu herními společnostmi na
oficiálních stránkách herních titulů v kontextu autorských práv?
Z derivativní povahy fan artu vyplývá jeho nejasný vztah k právu na duševní
vlastnictví. Zatímco např. Organizace pro transformativní tvorbu (OTW) považuje fan
art za dostatečně transformativní, tudíž legální (“Why does the OTW believe that
transformative works are legal?,” n.d.), jiní upozorňují na vágnost definice doktríny
fair use, která znemožňuje dopředu rozhodnout, zda fan art porušuje, či neporušuje
autorská práva původních majitelů (Schwabach, 2011), případně zdůrazňují
zastaralost amerického autorského zákona, který nestačí požadavkům digitální
kultury, ve které se role producentů a konzumentů obsahů stírají (Gard & Townsend
Gard, 2011; Lessig, 2008). Pro fanoušky není ani tak důležité, zda konkrétní dílo je, či
není chráněno doktrínou fair use, jako běžná praxe, kterou vlastníci autorských práv
vůči fanouškům uplatňují. Na konkrétních příkladech jsme viděli odlišný přístup
herních společností k hmotnému „komerčnímu“ fan artu, který je schopen jeho
autorovi generovat finanční zisk. Zatímco Blizzard Entertainement je ochotný
propagovat tvůrce fan artu, kteří prodávají fan art na svých webových stránkách,
Bethesda Softworks, resp. její vlastník ZeniMax, podniká kroky proti umělcům
prodávajícím hmotný fan art. Jak vnímají vztah fan artu k autorským právům
fanoušci?
Za pozornost stojí absence komentářů, které by reflektovaly vztah fan artu k
případnému porušování práv na duševní vlastnictví herních společností. Toto téma
fanoušci vůbec nediskutují. Důvodem může být kontext analyzovaných komentářů –
prostředí oficiálních facebookových stránek, na kterých herní společnosti využívají
fanouškovské kreativity, signalizuje jejich pozitivní vztah k fan artu. Když už fanoušci
hovoří o porušování autorských práv vždy jen v souvislosti s případným dotčení práv
autorů fan artu. Fanoušci mají tendence dbát byť i domnělých autorských práv
fanouškovských tvůrců, zatímco otázku porušování autorských práv herních
společností zcela přehlížejí. Objevil se např. názor zpochybňující právo herní
společnosti publikovat fan art na svých facebookových stránkách navzdory přání jeho
autora nepřejímat fotku, provázející dílo na stránkách DeviantART, odkud firma fan
art převzala.
Z komentářů je patrná celková neinformovanost fanoušků ve věci postavení fan artu k
autorskému právu. V jednom z komentářů se objevil mylný názor, široce rozšířený
mezi laickou veřejností (Schwabach, 2011), že legální jsou všechna nekomerční užití.
To ale není pravda, jak vysvětluje Schwabach (2011), i komerční fan art může být
legální, pokud je dostatečně transformativní, a naopak nedostatečně transformativní
nekomerční dílo může porušovat autorská práva.
Ukázalo se, že pro fanoušky je podstatné znát jméno autora fan artu. To se projevilo u
příspěvků, u kterých správce neuvedl ani zdroj, ani jméno autora fan artu. Pokud
informace o autorství chybí, fanoušci se v komentářích ptají: „Kdo je umělec???“
(ME07). Znát jméno autora je pro fanoušky důležité, zvlášť pokud se jim fan art líbí.
Je běžné, že herní komunity mají své fanouškovské tvůrce, jejichž jména jsou v
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komunitě slavná. S takovými fanouškovskými celebritami herní společnosti nezřídka
navazují spolupráci. Běžné je např. najímání cosplayerů na různé festivaly a
propagační akce.
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Závěr
Fan art po léta existoval a vyvíjel se ve vzájemné kooperaci s fan fiction, to se změnilo
s příchodem digitálních technologií a Internetu, kdy se fan art osamostatnil a díky
digitálním technologiím rozrostl o nové formy. Díky dostupnosti digitálních
technologií a jejich mnohdy snadné ovladatelnosti dnes může být tvůrcem fan artu
každý, kdo má nápad a realizuje ho. Zatímco čtení fan fiction zůstalo zábavou pro
opravdu zapálené fanoušky, fan art díky své vizuální přitažlivosti dokáže přitáhnout
více fanoušků. Navíc lépe odpovídá přímočarému formátu internetových stránek
(obrázek + krátký text). Díky těmto vlastnostem skýtá kultura konvergence nebývalé
možnosti pro využití fan artu v marketingu k propagaci produktů a značek, nejen
videoher. Fan art ke své propagaci na Facebooku využila například i Coca-Cola, která
na Timeline sdílí fotografie svých fanoušků reprezentující jejich zážitky s oblíbeným
nápojem, umění vytvořené z obalů od nápojů a jiné artefakty připomínající fan art.
Ve své práci jsem popsala způsoby využití fan artu k propagaci herních titulů na jejich
oficiálních webových stránkách. V kultuře konvergence, kde vedle profesionálně
vytvořených obsahů soutěží o pozornost publika uživateli generovaný obsah, se
společnosti snaží využít aktivity svých zákazníků ke snížení svých produkčních
nákladů i šíření dobrého jména produktů. Jedni zdůrazňují pozitivní stránky kultury
participace, v níž publika disponující kolektivní inteligencí a nebývalým vlivem na
způsob konzumace, přetváření a sdílení mediálních obsahů mají větší moc ovlivňovat
informační tok (Bruns, 2008; Jenkins, 2006a; Lessig, 2008). Kritici upozorňují na
negativní stránku tolik oslavované kultury participace, v níž je aktivita označována za
„outsourcování“ kreativní práce, za kterou nejsou její tvůrci placeni, mluví o
vykořisťované práci (Kücklich, 2005; Terranova, 2004; Van Dijck & Nieborg, 2009).
Ve své práci jsem zjišťovala na příkladu fan artu, který v podobné souvislosti ještě
nikdo přede mnou nezkoumal, jak vidí neplacenou práci sami fanoušci počítačových
her. Navázala jsem tak na podobné studie fanouškovské participace v prostředí
hudebního fandomu (Baym & Burnett, 2009) či herního fandomu (Milner, 2009). Z
mého výzkumu je zřejmé, že oba přístupy ke kultuře participace jsou validní a mají
místo v uvažování fanoušků videoher. Možnost participovat i v tomto případě
pokládají v duchu Jenkinsova vyjádření za vzájemně přínosné (Jenkins, 2006a).
Motivace fanoušků pro tvorbu a sdílení fan artu není primárně tržní, ale sociální.
Publikování fan artu na oficiálních webových stránkách herní firmy proto může jejich
tvůrcům generovat i jiný zisk než ekonomický, jako je zvýšení sociálního statusu v
komunitě, sláva. Současně si ale fanoušci uvědomují i aspekt vykořisťované povahy
své dobrovolné práce, která často není o nic horší než práce dobře placených
profesionálů, a na tuto disproporci upozorňují.
Téma fan artu je možné rozvinout dále. Nabízí se formou rozhovorů zjistit, co si myslí
o neplacené povaze své práce sami tvůrci fan artu, jejichž díla byla vybrána herními
společnostmi na jejich oficiální webové stránky. A také, jak vnímají otázku postavení
fan artu vzhledem k autorskému právu. Skrz rozhovory s herními společnostmi by
bylo zajímavé zeptat se na jejich názor na využívání fan artu v propagaci a vztah
autorských práv k fan artu, ale i např. na způsoby výběru fan artu na oficiální
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facebookové stránky. Jedním ze zdrojů přejímání fan artu bývají herní servery; nabízí
se proto možnost výzkumu způsobů, kterými se fan art dostává sem. Můj výzkum,
který byl výhradně kvalitativní, se nabízí doplnit i kvantitativní analýzou příspěvku na
Facebooku a zjistit tak, jaký podíl z celkového množství příspěvků tvoří fan art. Dále
je možné sledovat vzájemnou konvergenci obsahů jednotlivých oficiálních
propagačních platforem, které využívají fan art, a zjistit do jaké míry se na nich
vybraný fan art duplikuje, tj. ten samý obrázek najdeme na Facebooku, Twitteru,
Blogu a např. Pinterestu. Potenciálních témat, o která lze obohatit výzkum fan artu je
celá řada vhledem k neprobádanosti tématu a široké definici pojmu fan art.
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Summary
Thanks to digital technologies and proliferation of the Internet we are witnessing the
new heyday of fan art. Fan forums, blogs and websites are literary flooded with fan
creations that appropriate raw materials from commercial culture to serve the special
interests of the fan community. Game companies harness the benefits of this
participatory culture by using fan art on their official web pages to help to promote
their products. Game companies’ official websites, where bottom-up driven fan art is
converging with corporate content, are the examples of convergence culture Henry
Jenkins (2006a) talks about. In my study, I have described the different approaches
three game companies take in displaying fan art on their official websites (RQ1). I
have divided fan art in two categories–thematic, and random–to better understand
the functions it has on the official game website. Then I made another distinction of
fan art according to the way companies acquired it–submitted, and retrieved fan art.
While the first distinction helps us to understand the different ways of using fan art,
the second sheds light on the different circumstances under which game companies
are giving credit to fan artists, as well as clearing up who has the legal right to show a
certain piece of fan art. It showed up that Blizzard Entertainment and BioWare use
fan art in quite the same manner, they use random fan art often retrieved from well
known artwork sharing community DeviantART, as well as thematic fan art–they
organise contests and thematic events on the occasions of festivals and holidays. They
pay attention to giving credit to fan artists. Blizzard Entertainment showed the
greatest concern in stating who has the legal right to use the submitted fan art. Unlike
Bethesda Softworks; they prefer random fan art retrieved from different platforms
and sources, not only authors’ original websites, but also video-game blogs and news
networks, social news website Reddit and others. Bethesda not always gives credit to
fan artists, nor states the character of displayed pictures. Therefore it is at first sight
sometimes difficult to tell whether a certain picture is a piece of fan art or an official
concept art from a game. These differences in accessing and treating fan art are
reflected in fans’ comments on Facebook–Bethesda therefore tends to be seen less
professional than Blizzard or BioWare. Fan art showcased on official Facebook pages
of game titles has the potential to attract the fans’ attention which we can see from
hundreds, sometimes even thousands of comments. In my analytic part I have
classified fan comments of fan art into following three categories: 1. commenting on
the piece of fan art, 2. commenting on the game, 3. meta-comment. Meta-comments
helped us to answer the two remaining research questions (RQ2, RQ3). It showed
that fans engage in unpaid labour for social reasons rather than economic ones. Some
of them view monetary compensation as devaluing the nature of fan creation.
Showcasing the piece of fan art on Facebook can generate other types of
compensation–social status, fame. At the same time, fans are aware of the
exploitative nature of their unpaid labour. They also draw distinction between digital
form and material form of fan art; because digital copies can be spread without a loss
of quality of the original, they expect them to be free. At the same time they are
willing to pay for a material form of fan art.
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Concerning the copyright law, fans are not well informed and they often misinterpret
the law, as Schwabach (2011) already noted in his own research. Quite surprisingly,
fans focus more on the potential rights of the fan artist than the rights of the company
which owns the intellectual property. Their most common inquiry in the aspects of
fan art’s copyright law is just to seek the name of a fan artist when missing.
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Přílohy
Tab. č. 1: Fan art na Timeline facebookového profilu World of Warcraft
(Blizzard Entertainment)
Název

Datum

URL

Počet
komentářů

Kód

Take a trip to the city that
doesn’t live, but never
dies…
Fan Art "Lao Chen" by
chen (beini)…

15. 2. 2013

579

WoW01

268

WoW02

It's dangerous to go
alone! Take this...

30. 1. 2013

557

WoW03

Not picked a holiday
destination yet?…

25. 1. 2013

608

WoW04

What would you name
them?…

18. 1. 2013

3 918

WoW05

Empty your mind, be
formless, shapeless…

11. 1. 2013

571

WoW06

The Student Art Contest
ends in one week…
You've provided us with
yet another collection of
inspirational,
entertaining…
Beat to Quarters!…

8. 1. 2013

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=1
0151400815959034&set=a.298842734033.14
4051.138011799033&type=3&theater
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=1
0151401253954034&set=a.10150122250839
034.288308.138011799033&type=1&theater
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=1
0151347171554034&set=a.298842734033.14
4051.138011799033&type=3&theater
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=1
0151337221594034&set=a.298842734033.14
4051.138011799033&type=3&theater
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=1
0151324019044034&set=a.298842734033.14
4051.138011799033&type=3&theater
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=1
0151311991054034&set=a.298842734033.14
4051.138011799033&type=3&theater
http://www.facebook.com/Warcraft

138

WoW07

4. 1. 2013

http://www.facebook.com/Warcraft

69

WoW08

4. 1. 2013

622

WoW09

Learn how artist Peter K.
Lee landed an internship
at Blizzard…
The holidays are around
the corner…

18. 12. 2012

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=1
0151299971419034&set=a.298842734033.14
4051.138011799033&type=3&theater
http://www.facebook.com/Warcraft

99

WoW10

211

WoW11

Enjoy this stylized map of
Pandaria by artist Jian
Guo’s…

6. 12. 2012

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=1
0151259096699034&set=a.298842734033.14
4051.138011799033&type=3&theater
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=1
0151252743909034&set=a.298842734033.14
4051.138011799033&type=3&theater

529

WoW12

Raise your flippers to
the sky and check out…

24. 11. 2012

For the aspiring artists
among you, Student Art
Contest winner Jessica
Dinh…
Blizzard

112

112

15. 2. 2013

11. 12. 2012

WoW13

15. 11. 2012

http://www.facebook.com/photo.php?fb 884
id=10151234528164034&set=a.29884273
4033.144051.138011799033&type=3&th
eater
44
http://www.facebook.com/Warcraft

7. 11. 2012

http://www.facebook.com/photo.php?fb

198

WoW15

Počty komentářů u příspěvků obsahujících fan art jsou aktuální k 13. 3. 2013.

76

WoW14

Entertainment's
university relations and
World of Warcraft
development teams are
proud to present…

id=10151209895424034&set=a.29884273
4033.144051.138011799033&type=3&th
eater

Tab. č. 2: Fan art na Timeline facebookového profilu Mass Effect
(BioWare)
Název

Datum

URL

Počet
komentářů

Kód

113

We're pretty sure that this
Lego Reaper…

2. 4. 2013

We'd like to thank
everyone that…

27. 2. 2013

Nyreen by DeviantArtist
Vaahlkult…

17. 2. 2013

Here's a marriage
proposal story…

14. 2. 2013

A Trek Effect crossover?…

4. 2. 2013

Watch professional
cosplayer Crystal
Graziano…
This could very well be the
greatest Legion tattoo…

14. 1. 1013

Could your Friday use a
little more FemShep?…

4. 1. 2013

Tali is outnumbered…

31. 12. 2012

Thanks to everyone that
submitted…

27. 12. 2012

Artist: Jason Badower
Credit:
http://on.fb.me/Uj0SNA

24. 12. 2012

Artist: Kay-Marie Rose
Credit:
http://bit.ly/Rbav1f

22. 12 1012

Shepard Claus is coming
to town!

21. 12. 2012

113

7. 1. 2013

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=44
4882652253790&set=a.259483477460376.582
44.256213217787402&type=3&theater
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=43
0913063650749&set=a.259483477460376.582
44.256213217787402&type=3&theater
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=42
7838170624905&set=a.259483477460376.582
44.256213217787402&type=3&theater
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=42
5761147499274&set=a.259483477460376.582
44.256213217787402&type=3&theater
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=42
1212784620777&set=a.259483477460376.582
44.256213217787402&type=3&theater
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=40
9208002487922&set=a.259483477460376.582
44.256213217787402&type=3&theater
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=40
6303646111691&set=a.259483477460376.582
44.256213217787402&type=3&theater
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=40
5069506235105&set=a.259483477460376.582
44.256213217787402&type=3&theater
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=40
3141659761223&set=a.259483477460376.582
44.256213217787402&type=3&theater
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=40
1437309931658&set=a.259483477460376.582
44.256213217787402&type=3&theater
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=40
0266906715365&set=a.259483477460376.582
44.256213217787402&type=1&relevant_count
=1
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=39
9378246804231&set=a.259483477460376.582
44.256213217787402&type=1&relevant_count
=1
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=39
8944660180923&set=a.259483477460376.582

Počty komentářů u příspěvků obsahujících fan art jsou aktuální k 13. 3. 2013.

77

1 092

ME01

323

ME02

130

ME03

483

ME04

617

ME05

226

ME06

472

ME07

403

ME08

1 048

ME09

174

ME10

439

ME11

413

ME12

384

ME13

Are you a creative type
with an idea for how…

13. 12 2012

Great fan interpretation
crossover!…

4. 12. 2012

44.256213217787402&type=1&relevant_count
=1
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=39
5878780487511&set=a.259483477460376.582
44.256213217787402&type=1&relevant_count
=1
http://www.facebook.com/masseffect

3 477

ME14

237

ME15

Tab. č. 3: Fan art na Timeline facebookového profilu The Elder Scrolls
(Beteshda Softworks)
Název

Datum

URL

Počet
komentářů

Kód

114

Dragonborn in Canada

18. 3. 2013

-bez komentáře- (And in
this moment I am Happy)
-bez komentáře-( You all
know you love it)
What ingots did he use?
Clever!
-bez komentáře(valentýnské přání)
-bez komentáře- (video
Harlem Shake v. Skyrim)
Taking the cake :p
The return of Dan Bulll,
who, gets crazy with his
Dragonborn…
Ha!
-bez komentáře- (A very
Skyrim New Years! ^_~)
Happy Morning Star 1st!
The end of 2012 means
it's time to eat this
gingerbread cake. Nice
work, Aki!
Dovahkaake

Sneaky Dovah

22. 12. 2012

114

278

TES01

9. 3. 2013

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=1
0151332175396404&set=a.10150155905541
404.291477.131368351403&type=3&theater
http://www.facebook.com/ElderScrolls

39

TES02

6. 3. 2013

http://www.facebook.com/ElderScrolls

287

TES03

20. 2. 2013
15. 2. 2013
15. 2. 2013

http://www.facebook.com/ElderScrolls
http://www.facebook.com/ElderScrolls
http://www.facebook.com/ElderScrolls

479
34
52

TES04
TES05
TES06

12. 2. 2013

http://www.facebook.com/ElderScrolls

123

TES07

6. 2. 2013
30. 1. 2013

http://www.facebook.com/ElderScrolls
http://www.facebook.com/ElderScrolls

277
64

TES08
TES09

5. 1. 2013
2. 1.

http://www.facebook.com/ElderScrolls
http://www.facebook.com/ElderScrolls

239
109

TES10
TES11

1. 1. 2013
31. 12. 2012

http://www.facebook.com/ElderScrolls
http://www.facebook.com/ElderScrolls

100
128

TES12
TES13

22. 12. 2012

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=1
0151171778676404&set=a.10150155905541
404.291477.131368351403&type=3&theater
http://www.facebook.com/ElderScrolls

369

TES14

130

TES15

Počty komentářů u příspěvků obsahujících fan art jsou aktuální k 13. 3. 2013.

78

