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Abstrakt 

Glitch se v novém tisíciletí stal důležitým tématem populární kultury i akademické obce. V roce 2012 

Disney obsadil glitch do druhé hlavní role svého rodinného animovaného filmu Raubíř Ralf. Čím dál 

více vědeckých prací se věnuje glitchi z různých perspektiv, od mediálních studií po estetiku. Zatím se 

však vědci soustředili na teoretické a technologické aspekty glitche. Tato magisterská práce metodou 

kvalitativní obsahové analýzy zkoumá „obyčejný“ glitch a role, které hraje v kultuře počítačových her 

na příkladu tří aktuálních počítačových hitů: The Elder Scrolls V: Skyrim, Mass Effect 3 a Star Wars: 

The Old Republic. První část shrnuje dosavadní literaturu k tématu a vysvětluje příbuzné koncepty: 

chybu, šum a emergenci. Dále představuje různé aspekty a role glitche: podvádění, metagaming, 

humor, aberantní užití, fabrikace. Praktická část sestává z analýzy online diskusních fór a zkoumá 

definici glitche, jeho objevování a sdílení, a aspekty glitche zásadní pro aktivní účastníky diskusí: 

otázku glitche jako chyby nebo účelu, opravu glitche, podvádění, metagaming a humor a 

nepříjemnost. Na základě analýzy identifikuji vztahy hráčské komunity k jednotlivým aspektům 

glitche a nabízím novou definici glitche, která reflektuje zásadní význam kontextu a vymezuje se vůči 

chybovosti jako nezbytné kvalitě glitche. 

Abstract 

Glitch is becoming an important topic both in popular culture and academia. In 2012, Disney cast a 

glitch as a major character in its movie homage to arcade video games Wreck-It Ralph. More and 

more studies about glitch are emerging across various disciplines, from media studies to aesthetics. 

So far, researchers were focusing mostly on theoretical and technological aspects of the glitch. This 

Master’s thesis aims to analyze the “everyday” glitch and the roles it plays in the video game culture, 

conducting a qualitative content analysis of online discussion forums of three recent hit video games: 

The Elder Scrolls V: Skyrim, Mass Effect 3 and Star Wars: The Old Republic. The first part of the thesis 

reviews the literature connected to the glitch and explains its connection to similar scientific 

concepts: error, noise and emergence. It also introduces different aspects and roles of the glitch, 

ranging from cheating and metagaming to humor and aberrant use. The second part consists of the 

analysis of online discussion forums concerning the player definition of the glitch, the process of 

finding and sharing the glitch and about the main aspects of the glitch from the viewpoint of active 

participants in online discussions: glitch as an error or a feature, patching the glitch, cheating, 

metagaming and humor. As a result, I summarize players’ viewpoints on the main aspects of the 

glitch and propose a new definition of the glitch emphasizing the role of context and excluding the 

faultiness as a defining factor. 

Klíčová slova: glitch, počítačové hry, chyba, podvádění, emergence, humor, metagaming, sdílení 

Keywords: glitch, video games, error, cheating, emergence, humor, metagaming, spreadable media 
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Úvod 
 

Glitch – digitální šotek, chyba-nechyba – je nové téma dne. Ačkoliv už žijeme v tzv. digitální kultuře 

desítky let (Gere, 2008), některé její aspekty byly vědeckou obcí donedávna přehlíženy. Glitch, který 

prostupuje všemi novými médii od jejich prvopočátků, se dočkal pozornosti akademiků až v novém 

tisíciletí, a to zpravidla jen okrajově jako součást větších tematických celků (Consalvo, 2007; Fuller, 

2008; Galloway, 2006; Krapp, 2011; Nunes, 2011a) s výjimkou estetických1 a hudebních studií a 

manifestů (Hegarty, 2007; Menkman, 2011; Moradi, 2008) a softwarových příruček, které však glitch 

chápou jako synonymum k počítačovému bugu (Papows, 2010).  

Všechny zmíněné studie se věnují glitchi z pohledu filozoficko-teoretického a při svých analýzách 

nepouštějí prostředí vědeckého diskursu, resp. diskursu uměleckých elit a tvůrců softwaru. Vzhledem 

k povaze glitche, který se jakoby emergentně vynořuje při běžném kontaktu s digitálními médii, byli 

zatím neprávem opomíjeni2 „obyčejní“3 uživatelé, kteří se s glitchem denně setkávají, sdílejí ho se 

svými kolegy a diskutují o něm. Tato práce si dává za úkol tuto mezeru zaplnit a zaměřit se na 

publikum a jeho názory na glitch. 

Když jsem na podzim roku 2011 jako nezávislý herní publicista recenzoval hru The Elder Scrolls V: 

Skyrim (Bethesda Game Studios, 2011), zaujalo mě velké množství článků, převážně v zahraničních 

herních médiích, o glitchích, které se ve hře vyskytují. Vývojář Skyrimu Todd Howard v rozhovoru 

dokonce uvedl: „Pokud řešení ubere hře na zábavnosti, tak tam glitch necháme.“ (McElroy, 2011) 

Situace, kdy glitche zvyšují hodnotu hry, mě zaujala a nasměrovala mě při výběru tématu magisterské 

diplomové práce. Vzhledem k tomu, že si herní studia už vydobyla své místo jako právoplatná 

disciplína mediálních studií (Švelch, 2007), rozhodl jsem se studovat roli glitche v hráčských 

komunitách. 

Glitch v kultuře počítačových her má svá specifika oproti obecnému glitchi v digitálních médiích. 

Často zasahuje přímo do pravidel hry, ovlivňuje průběh hraní, lze jej také v určitých případech využít 

k podvádění. Fanouškovské komunity shromážděné kolem populárních herních titulů jsou zároveň 

dobrým studijním materiálem, jejich globální povaha a zběhlost v užívání nových médií mají za 

důsledek živé diskuse na herních fórech. Tady hráči diskutují o tom, co je glitch a co ne, požadují jeho 

opravu, sdílí svoje humorné zážitky s glitchem nebo frustraci. 

Teoretické úvahy o glitchi vzbuzují pocit, že glitch je něco výsostně estetického a humorného: projev 

„spontánní softwarové estetiky“ (Goriunova & Shulgin, 2008) nebo tah štětce v obrazu nových médií 

(Krapp, 2011). Glitch je ale především něco nečekaného, překvapivá historka, o níž se můžete podělit 

se svými kolegy. Letmý pohled na herní fóra odhalí, že glitch hráči sdílejí z mnoha důvodů: aby si 

dotyčný postěžoval, aby rozesmál své spoluhráče, aby potvrdil existenci glitche, aby ostatní na glitch 

upozornil. V této práci chci zkoumat, jak hráči glitch vnímají a o jakých jeho aspektech diskutují. 

Zaměřím se na tři různé herní komunity, které reprezentují různý počet hráčů a jejich vztah ve hře: od 

                                                           
1
 Dvě existující české diplomové práce na téma glitch (Proios, 2012; Šašek, 2012) se plně soustředí na vizuálně 

estetickou a technologickou stránku glitche.  
2
 Mia Consalvo přímo studuje hráče a jejich vztah k podvádění, glitch je pouze jedním způsobem podvádění. 

3
 Koncept zavedený v prostředí nových médií (především ve vztahu k Internetu) Mariou Bakardjievou (2005), 

blíže vysvětlený v kapitole 1.7. 



[4] 
 

solitérského The Elder Scrolls V: Skyrim, kooperativního módu Mass Effectu 3 po kompetitivní složku 

Star Wars: The Old Republic. 

Struktura práce 
 

V první kapitole shrnu dostupnou teorii ke glitchi a příbuzným jevům, jako jsou chyba, šum, 

emergence. Dále se budu věnovat základním aspektům glitche: humoru, estetice, metagamingu. 

V závěru kapitoly se vyjádřím k autenticitě glitche a k pozici glitche v mediálních studiích jako druhu 

aberantního užití nového média. V průběhu celé první kapitoly také formuluji tři výzkumné otázky. 

V druhé kapitole velmi stručně shrnu příklady glitchů použité v teoretické expozici, přidám další 

slavné glitche, herní i adaptované do jiných oblastí populární kultury. 

Ve třetí kapitole popíšu zvolenou metodu kvalitativní obsahové analýzy, zopakuji výzkumné otázky, 

definuji materiál, analytický postup a vyjádřím se k etickým otázkám spojeným s výzkumem na 

herních fórech. 

Čtvrtá kapitola představuje analytickou část práce, v níž budu analyzovat témata vytyčená 

v teoretické expozici na vzorku vybraných diskusních vláken tří počítačových her. 

V páté kapitole shrnu výsledky a interpretace a zodpovím všechny výzkumné otázky. 

V závěru zhodnotím přínos práce a načrtnu další témata navazující na výzkum glitche.      
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1. Teoretická expozice 
 

Glitch lze nejjednodušeji popsat jako „nečekanou změnu v chování systému, když se něco očividně 

pokazí“ (Goriunova & Shulgin, 2008, p. 110). Současné použití slova glitch se nejčastěji vztahuje 

k nečekaným a zpravidla chybovým změnám v digitálních médiích (systémech), původně glitch 

označoval krátkodobý defekt v elektrických obvodech (Goriunova & Shulgin, 2008). Etymologicky 

glitch pochází z jidiš „glitsch“, resp. německého slovesa stejného významu „gleiten“, které v češtině 

znamená „sklouznout“ (Schultz-Figueroa, 2011). Do obecného povědomí se glitch pravděpodobně 

dostal z časopisu Time, v němž se slovo glitch používalo k popisu rušivých změn v elektronických 

přístrojích v článcích o americkém vesmírném4 programu (“Space: the glitch & the gemini,” 1965). 

Chybovost, závadnost je jedním z důležitých aspektů glitche. Chyba (error) může být příčinou glitche 

(Goriunova & Shulgin, 2008), glitch zároveň může poškodit systém, např. v oblasti počítačových her 

umožní hráčům podvádět (Consalvo, 2007). Glitch bývá často používán jako synonymum pro chybu 

v programu (bug), o této problematice se zmíním v kapitole 4.1 o hráčských definicích glitche. 

Různorodost jevů zahrnovaných pod pojem glitch vystihuje Newman: „[…] v kultuře počítačových her 

se takto označují audiovizuální nedostatky, herní anomálie, a dokonce i narativní diskontinuity.“ 

(2005, p. 63) 

Dalšími důležitými aspekty jsou nepředvídatelnost (ve vztahu entropie a redundance) a emergence. 

Z perspektivy Shannonova matematického modelu komunikace (Shannon, 1948) můžeme na glitch 

pohlížet jako na šum obsažený ve sdělení, který je pro pozorovatele patrný právě proto, že je 

překvapivý a nečekaný (Ballard, 2011). Počítačové hry jsou relativně složité systémy s mnoha mezi 

sebou interagujícími prvky, glitche tedy mohou vznikat emergentně. V Juulově (2005) pojetí jsou 

glitche nežádoucí (především z pohledu vývojáře) projevy emergence, které hráčům dovolují zneužít 

pravidla hry a dělají hru méně zábavnou. 

Oblíbeným aspektem glitche je jeho estetická kvalita. Glitch pronikl do vizuálního umění (Menkman, 

2011; Moradi, 2008) i hudby (Cascone, 2000; Hegarty, 2007). Glitchové artefakty bývají označovány 

za projev: „originální softwarové estetiky“ (Goriunova & Shulgin, 2008, p. 111). V oblasti 

počítačových her považuje Krapp glitch za přirozenou součást umělecké formy: „stejně tak jako jsou 

tahy štětce součástí malby. Herní vývojáři mohou zavrhnout tento postoj jako nedostatečnou útěchu 

pro uživatele, kterému se zhroutil program […] Může to (glitch, pozn. JŠ) být ale prasklina, která 

otevře nové obzory […]“ (Krapp, 2011, p. 91)  Glitche jsou také základním stavebním kamenem 

avantgardních počítačových her, které často upřednostňují estetickou stránku před herními 

mechanikami (Galloway, 2006). 

Glitch má často povahu šiřitelných obsahů, memů (Jenkins, Li, Domb Krauskopf, & Green, 2009a) 

kvůli svému humornému potenciálu v duchu mnoha teorií humoru a smíchu (Bataille & Michelson, 

1986; Bergson, Brereton, & Rothwell, 2008; Koestler, 1964). Glitche jsou populárním tématem diskusí 

na herních fórech, sdílejí se jako videa na YouTube a často se stávají i náplní herních žurnalistických 

                                                           
4
 Slovo glitch se používá i v astronomii. Označuje nečekané změny v rotaci neutronových hvězd – pulsarů 

(Urama, 2002). 
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médií. Populární glitchový pokémon MissingNo. (Newman, 2005) se stal dokonce objektem 

cosplaye5. 

Počítačové hry ze své podstaty navigovatelného prostoru (Manovich, 2002), v níž hraje zásadní roli 

explorativní funkce (Aarseth, 1997), vybízejí k tomu, aby hráči vyhledávali glitche.  

„Konverzací, analýzou a diskusí (zapálení hráči, pozn. JŠ) pojímají hru jako živoucí, 

dynamickou entitu, která odhaluje nová tajemství tím, jak je kontinuálně zkoumána a 

hrána, taková hra má potenciál být dále zkoumána a hrána novými způsoby tím, že je na 

ní pohlíženo v nových kritických a ludických kontextech.“ (Newman, 2005, p. 65) 

Objevením glitche jeho život nekončí, kromě jeho potenciálního využití při podvádění, se jej mohou 

hráči pokoušet replikovat z různých důvodů, metagamingového6 (Salen & Zimmerman, 2004) či 

performativního (Fernández-Vara, 2009). Této problematice se budu blíže věnovat v kapitole 1.5. 

Výše načrtnuté rozměry glitche budu dále rozvíjet v následujících podkapitolách. 

1.1 Glitch a chyba 
 

Chyba (error) je zásadní téma kybernetiky. Předtím, než se dostaneme k Wienerovu pojetí, se krátce 

zastavím u vývoje významu slova error v historii. Podle Nunese (2011b) získal error svůj současný 

význam – sejít ze správné cesty – během doby osvícenství. V 16. století označoval bezcílné, ale 

svébytné toulání se. Původní význam se zčásti přibližuje pohledu na glitch, který také přímo nikam 

nevede, ale není jednoznačnou chybou. 

Chyba v kybernetickém pojetí označuje odchýlení od předpokládaného výsledku, jako takovou ji lze 

využít jako zpětnou vazbu při korekci systému (Wiener, 1988). Kybernetika usiluje o bezchybný a 

100% účinný systém, chyba je dysfunkce, již je třeba napravit (Nunes, 2011b). Proces chybování bývá 

přisuzován lidem: zatímco fungující systém je člověku vzdálený, chybující stroje se svým chováním 

lidem blíží (Goriunova & Shulgin, 2008). Stačí se podívat na známý výrok Lucia Annaeua Senecy: 

„chybovat je lidské.“ Abychom však mohli interpretovat jeho výrok, je potřeba zmínit celou 

myšlenku, kterou s ním sdíleli i další antičtí učenci: „Errare humanum est, perseverare autem 

diabolicum, et tertia non datur.“7 Seneca přistupuje k chybě jako kybernetik – z chyby je možné (a 

nutné) se poučit, nesmí se na ní setrvávat.  

Lze tento přístup vztáhnout i na glitch? Glitche jsou zpravidla podružné chyby, které nezabraňují 

funkci systému. Přístup vývojářům ke glitchům odpovídá jejich dopadu na chod hry jako celého 

komplexního systému – chybovost je jenom jedním z aspektů glitche. Pokud převáží ostatní kvality 

nad jeho chybovostí (popř. jeho napravení se finančně vývojářům nevyplatí), může být glitch v 

systému úmyslně zachován, dokonce se může stát úmyslnou součástí nových verzí systému. Tzv. 

                                                           
5
 Cosplay (zkratkové slovo z anglického originálu costume play) je fanouškovská aktivita, která spočívá ve 

výrobě a následném nošení kostýmu postav z populárních fiktivních děl, včetně počítačových her. 
6
 Zjednodušeně řešeno jde o přístup ke hře spočívající v přidávání nových pravidel a cílů, které nejsou přímo 

obsaženy ve hře, ale je možné je na hru aplikovat (Salen & Zimmerman, 2004). Příkladem jsou speedruny – 
pokusy o co nejrychlejší dohrání hry (Lowood, 2007). Částečně do této kategorie patří i achievementy a trofeje. 
7
 Chybovat je lidské, přetrvávat v chybách ďábelské a třetí možnost není dána. 
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rocket jump8 ze střílečky Quake III Arena (id Software, 1999) byl označován jako glitch, stal se ale 

velmi oblíbeným herním prvkem (Juul, 2005) a rozšířil se jako úmyslný designový prvek do dalších 

her, např. Team Fortress 2 (Valve Corporation, 2007). 

V kybernetickém pojetí odhalení chyby může vylepšit systém ve smyslu větší účinnosti. Odhalené 

chyby však nemusí posilovat pouze systém, ale i jeho uživatele (Hill, 2011). Chyby poukazují na 

mechanismy skryté za uživatelským rozhraním média. Podobně jako tiskové chyby odhalují postupy 

tiskové sazby (Hill, 2011), mohou chyby ve hrách zviditelnit procesy skryté za vizuální prezentací hry, 

ačkoliv jde v případě glitche kvalitativně o jiný druh „chyby“, která nemusí přímo narušovat funkci 

hry.  

Galloway (2006) se v kapitole o countergamingu (avantgardnímu proudu herního designu) vyjadřuje 

k postupům tohoto hnutí, které využívá estetiku chyb a glitchů. Jeho klasifikace designérských 

postupů countergamingu nám ale může posloužit jako příklad zviditelňování technologií počítačových 

her, zároveň také jako načrtnutí situací a kontextu, ve kterém dochází k identifikaci glitche.  

Prvním takovým postupem je „zvýraznění na úkor transparence“ (Galloway, 2006, p. 115): samotný 

kód programu se stává součástí vizuální prezentace. Ačkoliv je tento postup využíván zástupci 

countergamingu, ke stejnému výsledku může vést chyba (i glitch) v počítačových hrách, na webu, 

v bankomatech atd. Uživatel tak může vidět jinak skryté „zákulisí“ technologie či média nebo si vůbec 

uvědomit přítomnost digitální technologie, která podle Gerea (2008) při běžné interakci působí 

takřka neviditelně. Technologie digitálních médií se ukazuje uživatelům do určité míry i při běžném 

používání, návyk a design uživatelských rozhraní ale tyto technologické projevy částečně upozaďuje:  

„Pro webové stránky, virtuální světy, počítačové hry a další hypermediální aplikace je 

charakteristická zvláštní temporální dynamika: konstantní opakované změny mezi iluzí a 

jejím potlačením. Objekty nových médií nám připomínají svou umělost, neúplnost a 

konstruovanost. Prezentují nám perfektní iluzi, jen aby odhalily skrytý strojový text. […] 

Stroj sám sebe odhaluje, uživateli připomíná svou existenci – nejen proto, že uživatel 

musí čekat, ale také kvůli tomu, že vidí, jak je sdělení konstruováno v čase. Stránka 

(webová, pozn. JŠ) se naplňuje postupně, seshora dolů, text dříve než obrázky, obrázky 

nejprve přicházejí v nízkém rozlišení a postupně se vyhlazují. Nakonec vše vytvoří krásný 

hladký obrázek, který je však zničen dalším kliknutím.“ (Manovich, 2002, pp. 185–186) 

Druhým postupem countergamingu je tzv. „estetizace technické chyby“ (Galloway, 2006, p. 118; 

Schultz, 2002). V přirozeném prostředí taková chyba (i glitch) zastíní ostatní prvky hry kromě těch 

vizuálních. V praxi to může vypadat jako zahlcení uživatelského rozhraní, které znemožňuje systém 

dál ovládat. Zatímco první postup (zvýraznění na úkor transparence) poukazuje na vnitřní pochod, 

estetizace technické chyby zdůrazňuje vizuální prezentaci systému a dopad jejího narušení na 

ovládání. 

Třetím postupem je převaha „vizuálních artefaktů nad reprezentačním modelováním9“ (Galloway, 

2006, p. 118). Podle Gallowaye i Manoviche (2002) počítačové hry stojí na vizuálním principu věrné 
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spočívá v simultánním skoku a výstřelu rakety pod nohy. Rocket jump výrazně zvyšuje mobilitu hráče na úkor 
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reprezentace reálných objektů, tzv. realističnosti: i fiktivní objekty napodobují realistické tvary. Tyto 

glitche/vizuální artefakty mají svůj etymologický původ v označení počítačové vědy10 pro kosmetické 

nedostatky, např. zoubkované okraje obrázků (Galloway, 2006). Tyto artefakty svou povahou spadají 

mezi glitche, jejich nečekanost (chybovost) je pouze estetická, nijak zásadně neovlivňují herní 

mechaniky a funkčnost hry. V prostředí počítačových her se tyto glitche projevují jako špatné textury, 

chybné efekty světla; jde o chyby nebo nedostatky v grafickém enginu hry. 

Čtvrtým postupem je „narušování přirozené realistické fyziky“ (Galloway, 2006, p. 119). Tento jev 

vychází ze stejných předpokladů jako předchozí případ. Hry se snaží o realistický, lépe řečeno 

koherentní, systém fyziky. Hráči mají z běžného života představu o reálné fyzice a jsou schopni 

nečekané změny (glitche) identifikovat. Glitche fyzikálního enginu her mají silný komický potenciál, 

jehož původ můžeme vysledovat v Bergssonově pohledu na smích. Podle Bergssona se smějeme 

„pohybu bez života“(Bergson et al., 2008, p. 44), nebo okamžikům, kdy „lidské tělo působí jako 

stroj“(Bergson et al., 2008, p. 18). Glitch ve fyzikálním enginu hry může vytvářet podobné situace, kdy 

se lidské a jiné postavy přestanou pohybovat realisticky. Opět jde většinou o chybu estetickou než 

funkční, i když v určitých situacích tyto glitche mohou narušovat funkci hry a umožňovat podvádění. 

Posledním, pátým postupem je „interaktivita a ne-korespondence“ (Galloway, 2006, p. 120). Tento 

jev spočívá v neadekvátní reakci hry na ovládání, zpravidla jde buď o nečekaně výraznou, nebo 

naopak žádnou odezvu ze strany hry. Takovéto chyby bývají označovány jako bugy i glitche. 

Přestože se Galloway věnuje případům, kdy jsou chyby využívány jako součást designu, je z jeho 

popisu pěti postupů countergamingu zřejmé, že v komplexním systému hry mohou chyby (glitche) 

vznikat v různých úrovních – na úrovni kódu, vizuálního rozhraní, vizuálního ztvárnění atd. 

Gallowayovo pět postupů zároveň může posloužit jako příklad toho, jak a v jakých situacích lze glitch 

vůbec identifikovat – v tomto pojetí je glitch něco nečekaného, co se vymyká zvyku, běžnému 

fungování, realističnosti. Jde tedy opět „nečekanou změnu v chování systému“ (Goriunova & Shulgin, 

2008, p. 110), navíc však vymezenou kontextem běžného realistického chování počítačové hry 

(Galloway, 2006; Manovich, 2002). Rosa Menkmanová v tomto samém duchu tvrdí, že glitch je přímo 

závislý na vnímání člověka a získává svůj význam až v kontextu: „Co bylo glitch před 10 lety, už dnes 

často glitchem není.“ (2011, p. 345)   

I přesto, že je chybovost výrazným aspektem glitche, nemusí být obsažena ve všech jevech 

nazývaných jako glitch: „některé fenomény jsou vnímány jako glitche, přestože nejsou glitchi 

v technickém slova smyslu.“ (Goriunova & Shulgin, 2008, p. 110) Goriunova a Shulgin podotýkají, že 

mnoho glitchů vzniká správnou funkcí počítačového programu, např. pixelizace způsobená kompresí. 

Přesto ale trvají na chybovosti jako stěžejní části definice glitche, v rámci zjednodušení odmítají 

glitche rozdělovat na „zakódované a chybné“ (Goriunova & Shulgin, 2008, p. 110). Diskuse o mnohdy 

sporné chybovosti je ale důležitým aspektem kultury počítačové hry. Výše zmíněné přístupy 

k chybovosti se vždy soustředí pouze na jednu část problému: kybernetikové jako posuzovatelé a 

designéři systému chybu identifikují jednoznačně vzhledem k jeho funkci – když se systém nechová 

podle jejich představ; hráči rozeznávají nečekané změny na základě svých vlastních zkušeností 

s herními konvencemi a reálným životem (např. fyzikálními zákony). Ve skutečnosti ale designéři a 

uživatelé, alespoň v prostředí počítačových her, často mohou vyjednávat o glitchové povaze 

sledovaného jevu. Obě dvě strany subjektivně popisují nečekaný jev, vývojáři mají však moc vyvrátit 
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nebo potvrdit jeho chybovost. Pro ilustraci je vhodné zmínit oblast nahlašování chyb11, ve které 

nedávný výzkum (Herzig, Just, & Zeller, 2012) poukazuje na to, že až třetina oznámených chyb 

z různých důvodů nebyla opravdovými chybami. K samotným příkladům z počítačových her se 

dostanu v pozdějších kapitolách. 

Na závěr podkapitoly o vztahu chyby a glitche je potřeba zmínit specifickou pozici glitche v kultuře 

počítačových her oproti glitchům v digitálních technologiích obecně. Z pohledu funkčního neherního 

softwaru Papows popisuje glitch jako „víc než jen pouhou nepříjemnost“ (Papows, 2010, p. 3), ale 

jako velký problém vedoucí k finančním i jiným ztrátám. Papows však nijak nevysvětluje, co slovem 

glitch vlastně myslí, jeho pojetí lze však interpretovat jako synonymum k bugu, chybě v softwaru. 

Herní žurnalistka Hernandezová mluví o glitchích naprosto opačně: „Miluju glitche. Občas mám 

glitche raději než hru samotnou. Skyrim? Byl nudný a bez duše. Hrála jsem ho ale v jednom kuse 

v honbě za momenty, které se zdály být mimo říší možného.“ (Hernandez, 2012) Tyto dva vybrané 

pohledy zastupují extrémy pohledu na glitch, zároveň ale ilustrují specifickou pozici glitche vyplývající 

z explorativní povahy počítačových her (Aarseth, 1997; Manovich, 2002). Glitch samozřejmě může 

vzbuzovat pozitivní pocity i v jiných odvětvích digitálních médií, v počítačových hrách má ale glitch 

historickou pozici jedinečného, zajímavého prvku (Hernandez, 2012; Newman, 2005). 

1.2 Glitch a šum 
 

Konceptem blízkým k chybě, a tedy i glitchi, je informační šum z Shannonova matematického modelu 

komunikace (Shannon, 1948). Kybernetik Wiener se inspiroval Shannonovým mechanismem pro 

hraní šachu při své práci na auto-korekčních dělech a sdílel s ním zájem o využití zpětné vazby 

v systému (Wiener, 1988). Matematický model komunikace podobně jako kybernetika usiluje o 

nejúčinnější výkon, v tomto případě jde o přenos informací. Zatímco chyba funguje jako korektiv a 

posteriori, tedy až poté, co k takové chybě dojde, šum chybu může způsobit pouze potenciálně. 

Pokud je na šum příjemce připraven, může se chybě vyvarovat. Šumu se lze bránit různými hlídacími 

mechanismy, které kontrolují a porovnávají odeslanou a přijatou informaci a následně určují hladinu 

šumu a k ní vhodné kódování zprávy.  

V praxi lze situaci zjednodušit na otázku redundance a entropie12 – čím větší redundance, tím větší 

tolerance vůči šumu, ale zároveň menší rychlost přenosu (Shannon, 1948). Složitější systémy proto 

s sebou nesou větší množství šumu (Ballard, 2011). Počítačové hry svým přechodem k realistickým 

vizuálním reprezentacím a složitým simulacím „ještě více zhmotnily glitch“ (Krapp, 2011, p. 90), který 

je patrnější v kontrastu s fungujícími částmi hry. 

Jak lze vztáhnout glitch k šumu? Oba dva tyto jevy jsou nečekanou informací přicházející ať už 

zvnějška, nebo z nitra systému. Ačkoliv jsou novou plnohodnotnou informací na straně příjemce, 

nejsou informací úmyslně vysílanou. Zatímco ale v kybernetice a informační teorii jde o co 

nejúspěšnější přenos, matematický model nedokáže vysvětlit vztahy mezi hráčem a počítačovou hrou 

(Aarseth, 1997) a glitchem. Glitch je ale v duchu Shannonova modelu informací a tuto nečekanou a 

nezamýšlenou informaci hráči často úmyslně hledají.   

                                                           
11

 Z anglického originálu „bug reporting“. 
12

 V Shannonově použití entropie označuje poměr jedinečné informace vůči celému sdělení. Odečtením 
relativní entropie se tak dostaneme k redundanci (Shannon, 1948). 



[10] 
 

1.3 Glitch a emergence 
 

Emergence svou neredukovatelnou a nečekanou povahou (De Landa, 2011) může částečně 

připomínat šum. Emergence je nová komplexní kvalita, která vzniká interakcí více jednoduchých 

prvků, výsledný děj však nejde zjednodušit. Pojem emergence se v podobných významech používá 

v mnoha disciplínách, nás však primárně zajímá jeho aplikace v programování a počítačových hrách.  

Oblíbeným příkladem emergence z oblasti her je buněčný automat13 Game of Life (Conway, 1970). 

Game of Life není klasickou počítačovou hrou: hráč do ní vstupuje jen na začátku, kdy určí počáteční 

stav buněk a pak už jen sleduje jejich interakci vyplývající z jednoduchých pravidel (De Landa, 2011; 

Juul, 2005). Samotná Game of Life není na první pohled emergentní, protože se rigidně řídí 

jednoduchými pravidly, v interakci sousedních buněk však vznikají vzory, které vykazují znaky 

emergence. Jednoduchá abstraktní podoba tohoto buněčného automatu zamezuje tvorbě, resp. 

identifikaci jakýchkoli emergentních glitchů. 

Než se dostaneme k příkladům emergentních glitchů, zastavíme se u Juulovy otázky, zda emergence 

vyplývá ze hry samotné nebo vzniká ve vnímání hráče (Juul, 2005). Tento gnoseologicko-ontologický 

spor by byl v jiné oblasti otázkou filozofickou, emergence v prostředí počítačových her je však značně 

vágní pojem, navíc zatížený pozitivními konotacemi ve smyslu: „interakce mezi základními prvky hry 

vede k zajímavé hratelnosti.“ (Juul, 2005, p. 81) Juul poukazuje i na příklady nežádoucí emergence, 

které jsou zpravidla označovány za glitche: „hráči nacházejí způsoby, kterými lze obejít pravidla, hra 

tak ztrácí svou zábavnost.“ (Juul, 2005, p. 81) Když se dostaneme zpátky k výše uvedené otázce, 

vidíme, že emergence v počítačových hrách se neodehrává pouze na úrovni interakce jednoduchých 

prvků systému mezi sebou, ale i mezi hráčem a přímo souvisí i se zamýšleným stylem hraní hry. 

Vztahuje se tak i ke kontextuálnímu vnímání glitche, který popisuje Menkmanová (2011). Juul 

rozlišuje čtyři typy emergence, z nichž ten poslední čtvrtý jako jediný umožňuje potenciální vznik 

glitchů. Emergence z kategorie „překvapení, novinka“:  

„zaskočí hráče a designéra, protože si nedokázali představit celý herní strom a všechna 

možná hraní […] Hra s mnoha objekty, které interagují podle dobře nadefinovaných 

pravidel, může hráče překvapit, zároveň je ale zpětně schopen pochopit, k čemu došlo, 

protože hra postupovala podle jasných pravidel.“ (Juul, 2005, p. 82) 

Nežádoucí emergence není v jádru technickou chybou, protože vzniká na základě interakcí 

jednotlivých herních prvků podle správně fungujících pravidel pouze s nepředpokládanými důsledky. 

Tyto glitche lze nanejvýš označit jako designérskou chybu, nikoli však jako chybu programu. Proč tedy 

hráči jevy jako rocket jump ze hry Quake III Arena nebo proximity mine glitch z Deus Ex (Ion Storm, 

2000) označují za glitche? Některé (neemergentní) chybové glitche a bugy obecně mají potenciál 

umožnit hráčům podvádět a bývají označovány jako tzv. exploity (Consalvo, 2007). Emergentní 

glitche sice postrádají aspekt chybovosti, ale často jsou také využívány jako exploity, např. v případě 

proximity mine glitch z Deus Ex. Designér hry Smith se k problému s nežádoucí emergencí vyjádřil: 

„Emergence hrám většinou prospívá a může mít obdivuhodné následky, zároveň ale něco 

stojí. Flexibilní systém, ve kterém se vývojáři nesnaží naprogramovat explicitní vztah pro 
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každý prvek hry, s sebou nese nejistotu. Často to vede k zajímavým implicitním 

důsledkům – hráč může vytvářet plány na základě nepřímých interakcí systému pravidel 

[…] Bohužel, nejasnost (vztahů, pozn. JŠ) však může vést k exploitům, které rozbíjejí hru. 

Podchycení potenciálních exploitů stojí čas a úsilí. Šplhání po minách v Deus Ex je právě 

příklad takového exploitu, který jsme nepodchytili.“ (Smith, 2002) 

Příklady tzv. emergentních glitchů ukazují, že chyba (ve smyslu chyby v kódu programu) není 

naprosto nezbytným aspektem glitche. Na rozdíl od Goriuonovy a Shulgina (2008) proto nechci 

nejobecnější verzi definice glitche zatěžovat chybovostí. Pro další účely práce tedy můžeme glitch 

dočasně definovat jako nečekanou změnu v chování systému.  

Vzhledem k nejednoznačnosti definice se této problematice budu věnovat i v analýze, abych zjistil, 

zda hráčské komunity sdílejí akademickou definici glitche, nebo pracují se svou vlastní. 

Výzkumná otázka č. 1: Jak je glitch definován v hráčských komunitách? 

V analytické části budu zkoumat, jak hráči pracují s označením glitch, zda jej explicitně definují, vůči 

jakým jiným jevům (bugy, exploity, atd.) jej vymezují.  

1.4 Glitch, estetika, humor a sdílení 
 

Glitche byly dlouho považovány za okrajový jev (Goriunova & Shulgin, 2008), v současné herní kultuře 

jsou ale nepřehlédnutelné. Glitchová videa na serveru YouTube dosahují milionových počtů 

zhlédnutí, hollywoodští filmaři z glitche udělali druhou hlavní postavu animovaného filmu Raubíř Ralf 

(Moore, 2012). Většina teoretiků připisuje glitchi tzv. pravou softwarovou estetiku (Barker, 2011; 

Goriunova & Shulgin, 2008; Krapp, 2011), která může být motivací k tvorbě sborníků glitchového 

umění (Moradi, 2008). Ve své práci chci ale poukázat na to, že tato pravá softwarová estetika je velmi 

vágní pojem a měla by být blíže formulována především s ohledem na komický potenciál glitchů, 

vyplývající z přístupu ke smíchu a humoru (Bataille & Michelson, 1986; Bergson et al., 2008; Koestler, 

1964). Tzv. pravá počítačová estetika je relevantní z hlediska estetiky a alternativního herního 

designu (Galloway, 2006), sama o sobě však nemůže vysvětlit popularitu glitchů jako sdílených 

obsahů, popř. jako performance a metagamingu. 

Z předchozích kapitol lze usuzovat, že zřejmě nejvýznamnějším aspektem glitche je jeho nečekanost. 

Tato nečekanost může být jednak zdrojem nových estetických kvalit, ale také zdrojem humoru. Na 

situacích představených Gallowayem (2006) jsme ilustrovali možné realizace glitche. Pokusíme-li se 

tyto příklady abstrahovat, dospějeme k tomu, že glitche v počítačových hrách se projevují jako 

výchylky z konvencí herního designu – jde především o „provinění“ vůči realističnosti, ale i 

specifičtější narušení konvencí vizuálního uživatelského rozhraní a interaktivity ovládacích prvků. 

Teorie humoru podobná vybočení označují za původce smíchu, konkrétně teorie rozpornosti14 

(Koestler, 1964), Bergsonův princip těla jako stroje (Bergson et al., 2008) a koncept neznámého (a 

nepoznatelného) (Bataille & Michelson, 1986). Všechny tyto tři teorie se vztahují k nečekanosti 

glitche. Teorii rozpornosti (Koestler, 1964) lze aplikovat především v situacích narušení realističnosti. 

Bergsonův (2008) přístup je v jádru ještě konkrétnější. Vzhledem k tomu, jak významnou roli hrají 
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lidské a jiné postavy ve hrách, ale postihuje mnoho populárních tzv. stunts15 nebo ragdoll physics16 

glitchů. Batailleův (1986) koncept zdůrazňuje neznámost a nepoznatelnost podnětů smíchu. Glitch 

sám o sobě představuje neznámou kvalitu – zpravidla17 není zamýšleným prvkem hry, je tedy zprvu 

neznámým jak pro vývojáře, tak pro hráče. Glitch narušuje hráčovu představu a předpoklad o 

fungujícím systému hry: 

 „Smějeme se, ve zkratce, rychlému, náhlému přechodu ze světa, kde je všechno pevně 

dáno, vše je stabilně zakotveno ve svém řádu, do světa, kde je naše jistota ohromena a 

ve kterém vnímáme tuto jistotu jako klamavou. Tam, kde se dříve dalo se vším počítat, se 

najednou vynořuje neočekávané, něco nepředvídatelného a ohromujícího, zjevujícího 

nám konečnou pravdu: povrch zdání zakrývá dokonalou absenci odpovědi na naše 

očekávání.“ (Bataille & Michelson, 1986, p. 90) 

Počítačové hry se prostřednictvím glitchů stávají továrnou na humorné situace, které hráči sdílejí 

s komunitou. Předtím, než se budeme věnovat glitchi jako šiřitelnému obsahu (Jenkins et al., 2009a), 

zastavím se u otázky, kdo glitche objevuje a sdílí. Objevení glitche je často netriviální a je hnáno 

úmyslnou snahou najít nějakou chybu. Popularita glitchových videí přináší jejich autorům hráčský 

kapitál vyplývající z faktu, že glitch není vždy snadné najít (Consalvo, 2007). Samotný aspekt 

nahrávání průběhu hraní musí být úmyslný, obnáší softwarové i hardwarové požadavky. Pro diváka je 

téměř nemožné rozeznat, který glitch lze snadno replikovat a který vyžaduje znalosti a schopnosti 

profesionálního tvůrce glitchových videí. Zvláštní kategorií jsou pak videa, která slouží jako návody 

pro replikaci glitche. Takové návody ale vznikají především pro glitche, které kromě potenciální 

estetické a humorné stránky, mají i využití jako exploit při podvádění (Consalvo, 2007). 

Jak se šíří glitche? Glitche nejsou homogenní skupinou, co se týče své povahy jako šiřitelného obsahu 

(Jenkins et al., 2009a). V případě humorných (Jenkins, Li, Domb Krauskopf, & Green, 2009b) glitchů 

dochází k šíření napříč mnoha platformami: hráčskými komunitami, herními žurnalistickými médii, 

v některých případech i samotnými vývojáři a vydavateli hry. Návodná glitchová videa využitelná jako 

exploity se šíří v hráčských komunitách, kvůli jejich podvodné povaze se jim herní žurnalisté vyhýbají, 

pokud nejde již o vyřešenou situaci ze strany vývojářů. Ostatní glitche z méně známých a starých her 

se archivují a sdílejí na speciálních glitchových platformách.  

Pokud bychom se zaměřili jen na nejsledovanější18 videa s tématikou glitche na serveru YouTube, 

zjistíme, že jsou buď humorná nebo exploitovací a zaměřená na několik málo herních titulů, 

namátkou Grand Theft Auto IV (Rockstar North, 2008), Skate 3 (EA Black Box, 2010), Call of Duty: 

Black Ops 2 (Treyarch, 2012) nebo The Elder Scrolls V: Skyrim (Bethesda Game Studios, 2011).   

Glitche jsou mezi hráči sdílené ze dvou základních podnětů: humoru a informace (Jenkins et al., 

2009b). Otázka autora je v případě glitchových videí složitá, vývojáři musí monitorovat komunitu, 
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 Triky spočívající v netriviálním pohybu v prostoru počítačové hry, často založené na emergentních glitchích, 
např. rocket jump glitch nebo strafe jump glitch ze hry Quake III Arena. 
16

 Ragdoll physics je termín používaný pro procedurální animaci převážně lidských těl, která vizuálně připomíná 
chování vycpané panenky. Ragdoll physics se v některých hrách užívá pro animaci mrtvých, bezvládných těl – 
nerealistické pohyby těchto těl pak bývají označovány jako glitch. 
17

 Glitch je jako záměrný prvek hry využíván v alternativním herním designu mimo velké komerční tituly 
(Galloway, 2006; Schultz, 2002). 
18

 Videa, která dosáhla k 4. únoru 2013 více než milion zhlédnutí. 
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pokud chtějí ovlivnit interpretaci glitchů obsažených ve hře (Jenkins, Li, Domb Krauskopf, & Green, 

2009c). Aniž bychom předbíhali a věnovali se možným hodnocením glitche hráčskými komunitami, 

které bude hlavní náplní kapitoly 4, můžeme snahy o kontrolu a zpětné využití glitche ilustrovat na 

případu ze hry Tiger Woods PGA Tour 08 (EA Tiburon, 2007). Glitch nazvaný jeho objevitelem 

levinator25 jako „jesus shot“ umožňoval hráči odpalovat míček z vodní plochy s golfistou stojícím 

přímo na hladině. Výrobce EA Sports glitch použil do hrané reklamy s golfistou Tigerem Woodsem na 

další díl hry. Skutečný Tiger Woods replikuje glitch na skutečném golfovém hřišti, psaný komentář 

situaci popisuje: „To není glitch. On je prostě tak dobrý.“ Reklamní video se rychle rozšířilo a brzo 

nasbíralo miliony zhlédnutí, mnohonásobně více než původní video od levinator25 (Burns, 2009; 

Weinberg, 2009). 

Výzkumná otázka č. 2: Jak je glitch objeven a sdílen v hráčských komunitách? 

V analytické části budu zkoumat, jak hráči popisují objevení glitche, jaké jsou jejich motivace pro 

sdílení a jak proces sdílení technicky vypadá.   

1.5 Glitch, metagaming a performance  
 

Herní komunity lze kvůli jejich vztahu k určitému hernímu titulu, projevující se zejména diskusemi na 

různých fórech, vnímat jako komunity fanouškovské (Jenkins, 2006a, 2006b; Milner, 2008). Podle 

Jenkinse spadají fanouškovské komunity pod koncept tzv. znalostních komunit19 (Lévy, 1997). Takové 

komunity jsou charakterizovaný nízkou mírou hierarchizace a důrazem na schopnosti jednotlivce 

přispívat do společného vědění. Tzv. meta-hra nebo metagaming je součástí, resp. produktem, 

hráčských komunit (Salen & Zimmerman, 2004) a zjednodušeně řečeno označuje strategie, 

alternativní cíle a pravidla umístěná mimo magický kruh (Huizinga, 1971) dané hry. Ačkoliv hra 

samotná může být designovaná tak, aby vybízela k tvorbě meta-hry, sama meta-hra není původní 

součástí hry, ale výtvorem komunity (Salen & Zimmerman, 2004). Koncept meta-hry je lépe 

teoreticky zpracován v prostředí tradičních her, v oblasti počítačových her ho lze ale mimo jiné použít 

i na znalost glitchů a exploitů, které nejsou zamýšlenou součástí hry. 

Jak už jsem zmínil v předchozí kapitole, znalost glitchů a exploitů může zvyšovat sociální kapitál 

hráče, který glitch ovládá nebo jej jako první objevil (Consalvo, 2007). Zásadní součástí údajů o 

glitchích na jim věnovaných internetových serverech je jméno objevitele, a často i hráče, který 

existenci glitche potvrdil: „Aby všichni byli šťastní, přidali jsme jméno objevitele glitche hned pod 

název.“ (Center for Glitch Studies, n.d.) Využívání exploitů může v ojedinělých případech vést ke 

snížení kapitálu, pokud je vnímáno jako podvádění. Podle Consalvové záleží na rozsahu exploitu a jím 

získané výhody, nebo nevýhody uplatněné vůči protihráčům, obecně však v případě exploitu „zákony 

hry nebyly porušeny, jen šikovně ohnuty.“ (2007, p. 117) 

Zatím jsme vysvětlili, proč herní komunity hledají glitche, archivují je a vytváří návody na jejich 

replikaci. Musíme se ale ještě vyjádřit k tomu, proč hráči nahrávají videa a ostatní je sledují. Podle 

Fernándezové-Varyové (2009) lze na hraní her pohlížet podobně jako na hraní dramatu, z tohoto 

rámce pak vyplývá i aspekt diváctví. Určité projevy hraní pak přitahují diváky snáze, předně jde o hry, 

které při hraní vyžadují nějakou zásadní tělesnou aktivitu jako např. taneční hry. Diváky si získávají i 
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hráči, kteří „prokážou velké dovednosti, nebo najdou ve hře exploity. Speed runy nebo hraní na 

nejtěžší možnou obtížnost jsou také takovými případy hraní.“ (Fernández-Vara, 2009, p. 7) 

Fernándezová-Varyová (2009) dodává, že víc než samotné živé hraní se sleduje jeho záznam. Pro 

úplnost je ale potřeba zmínit žánr tzv. live-streamů, tedy živého hraní přenášeného online přes různé 

streamovací služby, využívaný u nových nebo ještě nevydaných her. 

Ačkoliv je rámec, který navrhuje Fernándezová-Varyová (2009), vhodný téměř pro všechny druhy 

hraní, od tzv. her postupu20 po hry emergence (Juul, 2005), klade na diváky nárok, aby hře a jejím 

mechanikám rozuměli. Tento předpoklad je validní u mnoha typů diváctví, podle mého názoru však 

neplatí u humorných glitchových videí. Ta sice zachycují průběh hraní, ale mohou nás rozesmát, aniž 

bychom přesně chápali mechaniky hry, popř. věděli, jak obtížné je takový glitch ve hře replikovat. 

1.6 Glitch a jeho fabrikace 
 

Otázka autenticity glitche představuje důležité téma estetiky glitchového umění, je však relevantní i 

v kultuře počítačových her. Přestože se označení glitch v počítačových hrách používá pro různé 

projevy, zpravidla se vztahuje pouze na jevy vzniklé hraním hry, nikoliv manipulací se softwarem 

nebo hardwarem. Pro manipulaci s kódem se v hráčské terminologii používá označení mod. Chyby 

vzniklé modováním se sice mohou projevovat stejně jako glitche, z pohledu hráčské komunity to ale 

glitche nejsou. Nelze je nijak ověřit, replikovat ani sdílet. Manipulace s hardwarem není příliš běžná, 

určité její formy ale vytvářejí projevy velmi podobné glitchům, které jsou také tak označovány.  

Tzv. naklánění cartridgí21 přímo manipuluje s paměťovým médiem, na němž je hra uložena. V praxi 

spočívá zpravidla v povytahování cartridge ze čtecí mechaniky herní konzole. Výsledkem jsou 

nečekané změny v chování systému nápadně připomínající glitche. Příkladem této manipulace je 

mem Get Down / Geddan (Hernandez, 2012; Know Your Meme, 2009) vytvořený ve hře GoldenEye 

007 (Rare, 1997). Geddan se vizuálně projevuje jako zběsilý pohyb herních postav ve vzduchu. 

Přestože hráči i žurnalisté Geddan popisují jako glitch, z hlediska typu interakce hráče s hrou jde o 

hardwarovou manipulaci. Hráč nepoužívá periferie určené k ovládání hry. Tím, že částečně přerušuje 

kontakt cartridge s herní konzolí, vlastně upravuje samotný kód. Z perspektivy podvádění 

v počítačových hrách (Consalvo, 2007) by bylo těžké naklánění cartridgí klasifikovat, svou povahou 

jde ale o jednoznačné vystoupení z magického kruhu a využití mimoherních objektů ke změně 

herního zážitku. Výsledné projevy jsou spíše způsobeny technologickým provedením než součástí 

kódu. Mechanismus naklánění cartridgí svým téměř univerzálním uplatněním (především na herním 

systému Nintendo 64) připomíná postupy glitchových umělců, kteří využívají určité procedury, aby 

dosáhli podobného výsledku jako u „spontánního“ glitche. 

Ačkoliv lze najít zásadní rozdíly mezi glitchem a projevem naklánění cartridgí, velmi jednoduše 

můžeme pochopit, proč jsou oba dva jevy směšovány. Jejich vizuální projevy jsou velmi podobné, 

Geddan se dokonce používá jako označení pro „spontánní“ glitche, které zběsilými rychlými pohyby 

herních postav připomínají právě Geddan. 
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se používá pro přenosová média, která jsou výlučně určena pro software.   



[15] 
 

Otázka fabrikace a autenticity glitche má svůj význam i vzhledem k jeho poměrnému zastoupení 

v dané počítačové hře. Videa hráčů specializujících se na hledání glitchů mohou v divácích vyvolat 

dojem, že určitá hra obsahuje natolik velký počet glitchů, který zamezuje normálnímu 

„nechybovému“ stylu hraní. Autor glitchových videí HelixSnake se k této otázce vyjadřuje v popisu 

jednoho ze svých videí ze hry Skate 3: 

„Vidím, že mnoho lidí kritizuje tuto hru za to, že nebyla správně testovaná. To není 

pravda. Většina těchto glitchů musí být dělána úmyslně, a glitchová území jsou mimo 

hlavní cestu. Hra by bez glitchů nebyla vůbec tak zábavná, ale hlavní část hry funguje 

perfektně a glitche nepoškozují multiplayer. Tato hra představuje triumf testerů.“ 

(HelixSnake, 2012) 

I tzv. „spontánní“ glitche (tedy glitche vyvolané hraním bez softwarových či hardwarových 

manipulací) mohou být objevovány úmyslně pomocí určitého mechanismu, který lze často aplikovat 

napříč více hrami a v různých herních situacích, např. pokud hry sdílejí stejný fyzikální engine, lze 

předpokládat, že určitá místa budou, na základě předchozích objevených glitchů, náchylnější k 

výskytu glitchů. V takovém případě již nelze glitch chápat jako nečekanou změnu systému, ale jako 

skryté překvapení ve stylu tzv. easter eggs22. 

Otázkou zůstává poměr úmyslně vyvolaných glitchů oproti glitchům opravdu nečekaným. Kvalitativní 

metodologie použitá v této práci nám ji zodpovědět nemůže. Zájem o hledání glitchů ale 

pravděpodobně vyplývá z obecného povědomí o glitchích, nebo přímo s vlastní zkušeností s glitchi. 

1.7 Glitch a mediální studia 
 

Jak se vztahují glitche v kultuře počítačových her k obecnějším tématům mediálních studií? 

Bakardjieva (2005), Feenberg (2010) a Macek (2010) poukazují na paralelu mezi otázkami čtení 

tradičních médií a užíváním médií nových. Vyjdeme-li z teoretických hledisek aberantního čtení (Eco, 

1972) a na něj navazujícího kódování/dekódování (Hall, 1973), můžeme v prostředí nových médií, a 

tedy i počítačových her, mluvit o preferovaném a aberantním užití (Macek, 2010). I přes svou 

nelinearitu je většina komerčních her designována tak, aby směřovala hráčovy aktivity ve hře určitým 

směrem. Stejně tak producenti tradičních médií z pohledu kulturálních studií do textů vkládali 

preferovaná čtení. Čtenář, v našem případě hráč, může zaujmout vůči textu různé pozice – může hrát 

hru tak, jak se domnívá, že byla zamýšlena, nebo může hru využívat aberantně. Využívání glitchů pro 

podvádění nebo i vytváření humorných situací není preferovaným užitím počítačové hry. 

Zastavme se ale nejprve u preferovaného užití počítačové hry; Bakardjieva (2005) mluví o 

„obyčejném uživateli“ a vychází přitom z Latourova (1987) konceptu „obyčejného zákazníka“, který 

užívá technologii pro její zamýšlenou funkci a je schopen základní údržby. Kdybychom po stejném 

vzoru vytvořili koncept „obyčejného hráče“, takový hráč by pak hrál hru v duchu toho, jak to vývojáři 

zamýšleli: podle manuálu nebo tutoriálu, v souladu s instrukcemi předkládanými herními vývojáři. Jak 

jsme již ale shrnuli v předchozích kapitolách, glitche v počítačových hrách často vybízejí k jinému než 

preferovanému užití (Newman, 2005). I Feenberg (2010) poukazuje na různá aberantní využití 
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 Doslovně přeloženo „velikonoční vejce“ metaforicky označují skryté sdělení, vtip, nebo jinak ukrytý prvek v 
různých mediálních formách, od knih, obrazů přes filmy a počítačové hry: „zprávy, triky nebo neobvyklé chování 
ukryté tvůrcem v počítačovém programu“ (Montfort & Bogost, 2009, p. 59). 
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počítačových her, explicitně jmenuje běžnější a v akademickém prostředí lépe zdokumentované typy 

aktivit, jako jsou hackování, gold farming nebo modderství. 

Feenberg (2010) rozlišuje mezi funkcí technologie a jejím sociálním významem. Funkce je tak 

„zakódována“ herními vývojáři a sociální význam je „dekódován“ hráči. Kulturální pohled na variantní 

uchopení textu publikem (Eco, 1972; Hall, 1973) a konstruktivistický koncept interpretace významu 

technologie (Feenberg, 2010) se tak doplňují (Bakardjieva, 2005; Macek, 2010), aby mohly 

postihnout dvojitou povahu počítačové hry jako technologie a textu – jako pravidel a fikce (Juul, 

2005).  

Glitch je do velké míry dysfunkcí počítačové hry, jeho nadměrné využívání také může být potlačováno 

vývojáři (Consalvo, 2007) – tato skutečnost potvrzuje to, že nejde o preferované užití. Specializování 

hráči ale z počítačových her pomocí jejich glitchů vytvořili generátory humorných situací, na rovině 

meta-hry předefinovali cíle hry atd. Alternativní paradigma herního designu ale zapracovalo toto 

aberantní využití her jako součást svého postupu při vývoji svých vlastních her (Galloway, 2006), viz 

kapitola 1.1. 

Aberantní využití hry zprostředkované glitchy se tak přímo vztahuje k základním tématům mediálních 

studií – mocenskému vztahu mezi producenty a uživateli mediálních sdělení, slovy Michela de 

Certeaua (1984) vztahu mezi „strategií mocných“ a „taktikou slabých“, resp. „textuálním pytláctvím“ 

Henryho Jenkinse (1992). Glitch můžeme vnímat jako slabinu, mezeru v designovém uchopení hry. 

Vývojáři, i přes tvorbu nelineárního textu umožňujícího různé postupy hrou, uzavírají různé cesty a 

omezují využití hry jako technologie, systému pravidel. Glitch, ať už jako chyba v kódování, špatný 

herní design nebo domněnka hráče, se vztahuje k tomu, co se vymaňuje z kontroly programátorů, 

designérů nebo herních konvencí. Hráč se dostává mimo kontrolovaný herní prostor a může pomocí 

glitche manipulovat s významem hry. 

Vývojáři a sami hráči se mohou tyto mezery vyzývající k aberantnímu užití snažit zacelit vytvářením 

oficiálních i neoficiálních fanouškovských patchů23. V praxi však dochází k případům, kdy vývojáři 

z finančních důvodů nebo na přání fanoušků glitche ve hře nechávají. Vymahatelnost použití patche 

se navíc liší v závislosti na povaze hry – obecně lze říci, že v případě offline her pro jednoho hráče jsou 

všechny patche dobrovolné, zatímco v případě online her pro více hráčů jsou patche povinné a 

nezbytné pro hraní hry. 

 

Třetí výzkumná otázka se vztahuje k předcházejícím kapitolám a aspektům glitche v nich nastíněných. 

Výzkumná otázka č. 3: Jaké aspekty glitche vyvolávají diskuse a jaká možná stanoviska hráči 

v takových diskusích zaujímají? 

V teoretické expozici jsme narazili na různé aspekty, které budu dále zkoumat v analytické části. 

V návaznosti na kapitoly 1.1, 1.2 a 1.3 se zaměřím na otázku, zda glitch je vnímán jako chyba nebo 

jako účel. Z kapitoly 1.4 vzešla otázka glitche jako potenciálního zdroje humoru. Kapitola 1.5 nastínila 

aspekty meta-hry, podvádění a performance.  Kapitoly 1.1 a 1.7 poukázaly na otázku kontroly a 

opravy glitche. Všechny tyto aspekty budu zkoumat v analytické části. 
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 Termín označují balíček oprav pro program, v českém prostředí místy doslovně překládán jako záplata. 
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2. Příklady glitchů v historii počítačových her 
 

Sestavit zevrubnou historii glitche by vydalo na samostatnou práci. V této kapitole tedy jen velmi 

krátce shrnu již výše uvedené příklady glitchů s důrazem na jejich význam v kultuře počítačových her. 

Mnoho herních webů se snaží vytvořit seznamy nejzajímavějších herních glitchů. Šíře jevů 

označovaných jako glitch a jejich výskyt v téměř všech počítačových hrách ale často vede k velmi 

odlišným žebříčkům. Čtenáři na ně často reagují v duchu uživatele ChaseGTutorials, který kritizuje 

video Top 10 Game Glitches of Time (machinima, 2010): „Většina z nich ani není tak dobrá. Co třeba 

glitch houpačky v GTA IV? Umí vyhodit tank do vzduch až nad budovy. Číslo jedna byl hack, podobné 

věci jako v čísle čtyři se stávají i v ostatních hrách.“ Tento nespokojený komentář poukazuje na 

možné rozlišování mezi ikonickým a generickým glitchem. Z této perspektivy je generický glitch pouze 

variantou nějakého typického glitchového projevu, ikonický glitch má jedinečnou kvalitu, zpravidla 

humornou, která jej odlišuje od ostatních. 

Glitch MissingNo. ze hry Pokémon Red and Blue (Game Freak, 1998) vyvolal mezi hráči velkou diskusi 

o jeho původu a identitě (Newman, 2005). Glitchový pokémon MissingNo. má nejčastěji vzhled 

obráceného písmene L vyplněného vizuálním šumem. Kromě svého glitchového vzhledu má 

MissingNo. i potenciální využití jako exploit k získání výhody nad herním systémem (Know Your 

Meme, 2012). Zároveň však mohl poškodit hráčovy uložené pozice. Přestože byl MissingNo. objeven 

již na konci 90. let, podle statistiky Google Trends byla příbuzná hesla nejvíce vyhledávána v červenci 

201224. Na konci 90. let se také objevil Geddan, kterému jsem se věnoval podrobněji v kapitole 1.6. 

Juul (2005) se ve spojitosti s emergencí v počítačových hrách zmiňuje o dvou případech, které jsou 

také označovány jako glitche. Proximity mine glitch ze hry Deus Ex a rocket jump ze střílečky Quake III 

Arena jsou typologicky velmi podobné projevy glitche. O obou jsem se již zmínil v předchozích 

kapitolách. Zatímco MissingNo. je primárně objekt, který lze sice využít k získání výhody, ale již sám o 

sobě je výsledkem glitche, rocket jump i proximity mine glitch jsou v jádru novou herní mechanikou, 

kterou lze zakomponovat do designéry předpokládaného herního stylu. Přestože můžeme zůstat 

pouze u replikace těchto glitchů, jejich význam se nevtahuje k vizuální stránce hry, ale k pravidlům. 

Jak jsme ale již objevili v teoretické části – glitch zahrnuje velké množství rozličných jevů. Ačkoliv 

bychom se mohli zaměřit na to, čím se jednotlivé glitchové jevy od sebe odlišují, pro účely této práce 

je důležitější objevit podobnosti a pojítka mezi různými glitchi. 

Glitch jesus shot jsme již popsali v kapitole 1.4. Reakce vydavatele EA na objevení jesus shotu slouží 

jako příklad marketingového využití vlastního glitche (Burns, 2009; Weinberg, 2009). Glitche lze ale 

využít i pro jiné účely, jejich humorný potenciál lze převést i do média filmu, jak ukázal animovaný 

rodinný příběh Raubíř Ralf (Moore, 2012). Postava Vanellope von Schweetz je glitchující 

automobilová závodnice, která na konci filmu začne využívat svůj glitchový potenciál jako exploit, a 

stane se tak nejpopulárnější postavou ve své hře.  

Nejsledovanější video na YouTube25, v jehož názvu je obsaženo slovo glitch, je dvouminutový hraný 

krátký film s počítačovými efekty. The Glitch (CorridorDigital, 2012) představuje fiktivní glitchovou 
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 Viz graf http://www.google.com/trends/explore?hl=en-US#q=MissingNo.%2C%20MissingNo&cmpt=q.  
25

 K 24. březnu 2013 mělo 13 574 187 zhlédnutí. 
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situaci, v níž se různí hrdinové populárních herních frančíz stávají obětí rozrůstajícího se glitche. 

Mario, bezejmenný hrdina ze hry Minecraft, stejně tak Master Chief ze série Halo musejí odpojit hru 

ze sítě, než se celá zhroutí. Video The Glitch prezentuje glitch jako zdroj humoru, sami tvůrci ve videu 

ze zákulisí říkají: „Nejvtipnější částí hry je jen málokdy to, co tvůrci do hry zamýšleli. Nejvtipnější bývá 

moment, kdy hra začne glitchovat.“ (samandniko, 2012) Hry s instalatérem Mariem i Minecraft 

(Mojang, 2011) v sobě mají mnoho glitchů, určitou formu glitche lze však najít téměř v jakékoli hře.    
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3. Metodologie a materiál 

3.1 Výzkumné otázky a metody 
 

Úkolem této práce je prozkoumat, jak vnímají glitch různé hráčské komunity. K tomuto úkolu jsem 

zvolil kvalitativní obsahovou analýzu textového materiálu (Julien, 2008; Krippendorff, 2004), pomocí 

které identifikuji různé pohledy na glitch. V analýze se výhradně věnuji analýze textové produkce 

hráčských komunit. Při tvorbě metodologické kapitoly jsem se inspiroval magisterskou prací Ryana M. 

Milnera (2008), kterou vedla komunikační vědkyně Nancy K. Baymové, autorka knihy Tune in, log on: 

soaps, fandom, and online community (2000) o fanouškovských komunitách amerických soap operas.  

Kvalitativní obsahová analýza spočívá v detailním čtení relativně malého textového materiálu a jeho 

následné interpretaci (Krippendorff, 2004). Ve vybraném materiálu jsem hledal témata, která jsem 

identifikoval a shrnul v teoretickém úvodu, dále jsem ale při detailním čtení hledal i potenciální nová 

témata. Soustředil jsem se na to, zda některá z témat identifikovaných v teoretickém úvod chybí 

v analyzovaném materiálu, případně jsem se snažil zodpovědět proč. 

Co největší možnou validitu a reliabilitu zajišťuji příklady z analyzovaného materiálu. Pokud to bylo 

možné, důležitá zjištění a interpretace jsem podkládal příklady, resp. protipříklady, z různých 

oddělených částí materiálu; v mém případě šlo o doložení tvrzení citacemi z více než jednoho 

analyzovaného diskusního vlákna. Vzhledem k podmínkám vypracování magisterské diplomové práce 

jsem nemohl využít další běžný prostředek zvyšování důvěryhodnosti obsahové analýzy – pohled 

jiného výzkumníka a využití koeficientu spolehlivosti při porovnání více interpretací textového 

materiálu (Julien, 2008). Při interpretaci samozřejmě dochází k ovlivnění z hlediska sociálního a 

kulturního zázemí výzkumníka (Krippendorff, 2004). 

Obsahovou analýzu lze provádět i jako kvantitativní metodu, kvalitativní podobu jsem zvolil kvůli 

tomu, že chci v analyzovaném materiálu objevit různé, zjednodušeně řečeno, typové reakce na glitch 

v počítačových hrách. Vzhledem k nedostatku akademické literatury o glitchi v počítačových hrách 

považuji za důležitější nejdříve analyzovat všechny možné reakce bez ohledu na poměr jejich 

zastoupení mezi hráči. V budoucnosti by však bylo samozřejmě vhodné na určité aspekty glitche 

(např. zdroje glitchů v médiích) použít kvantitativní metodu, která může podat přehled o zastoupení 

jednotlivých významů spojovaných s glitchem. 

Výslovně se chci vymezit vůči tomu, že bych prováděl diskurzivní analýzu. Diskurzivní analýza bývá 

někdy vnímána jako jeden z přístupů ke kvalitativní obsahové analýze (Krippendorff, 2004), pro 

potřeby této práce jsem ale používal základní kvalitativní analýzu textového materiálu. 

Pro účely této práce jsem si stanovil tři základní výzkumné otázky, které jsem již uvedl a blíže rozebral 

v teoretické expozici. Zodpovězeny budou v kapitole 5.    

Výzkumná otázka č. 1: Jak je glitch definován v hráčských komunitách? 

Výzkumná otázka č. 2: Jak je glitch objeven a sdílen v hráčských komunitách? 

Výzkumná otázka č. 3: Jaké aspekty glitche vyvolávají diskuse a jaká možná stanoviska hráči 

v takových diskusích zaujímají? 
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3.2 Materiál 
 

Jako materiál této práce jsem zvolil diskusní vlákna na oficiálních herních fórech. Tímto výběrem se 

chci zaměřit na běžné glitche, které hráči objevují, sdílejí a pak o nich diskutují. Tématem práce je 

glitch a jeho sociální aspekty v kultuře počítačových her, proto považuji za legitimní a relevantní 

zaměřit se na analýzu textové produkce herních komunit na oficiálních fórech. Předpokládám, že 

glitche, o kterých diskutují, jsou důležité pro danou herní komunitu a reflektují běžné situace, 

ve kterých se hráči dostávají do kontaktu s glitchem. 

Základní jednotkou analýzy je příspěvek v diskusním vláknu. Diskusní vlákna se skládají z minimálně 

jednoho příspěvku, u každého příspěvku lze jednoznačně určit jeho autora. Pořadí příspěvků ve 

vláknu je určeno chronologicky, nestarší příspěvek je na začátku. Diskusní vlákno má svou vlastní URL 

a název, jež není součástí první otevíracího příspěvku. Tyto titulky budou doplňkovou součástí 

analýzy, neboť se přímo vztahují ke všem příspěvkům, ovlivňují jejich náplň a reprezentují celé vlákno 

v seznamech vláken na diskusních fórech.  

Fóra jsou ideálním místem pro výzkum toho, jak hráči vnímají glitch a o jakých aspektech glitche 

diskutují. Fóra sdružují aktivní hráče, kteří na glitche narážejí při svém vlastním hraní a z různých 

důvodů svou zkušenost sdílejí s ostatními. Jevy popisované jako glitch nám také mohou odhalit 

laickou definici glitche, jeho synonyma a slova, vůči nimž je glitch vymezován. Další možností by byly 

např. komentáře pod glitchovými videi na YouTube, vzhledem k povaze oficiálních herních fór ale 

předpokládám, že diskuse zde budou bohatší a vhodnější materiál pro takovýto prvotní výzkum o 

významu glitche v hráčských komunitách. 

V této práci se chci pokusit popsat glitch chronologicky od jeho definice, objevení, sdílení až po 

samotnou diskusi vyvolanou jeho aspekty, ať už jeho meta-gamingovou hodnotou, využitím při 

podvádění, humornou hodnotou nebo jeho chybovým dopadem na hráče. V tomto duchu také bude 

strukturována celá praktická část. 

Důležitým aspektem při výzkumu je faktické porozumění příspěvkům, v tomto případě mohu využít 

vlastní hráčskou zkušenost se všemi analyzovanými herními tituly. Tato skutečnost také ovlivnila můj 

výběr zkoumaných herních titulů. Všechny tři hry jsem hrál a recenzoval pro server Play.cz. Pro snazší 

porozumění budu ale všechny potenciálně neznámé termíny vztahující se k jednotlivým počítačovým 

hrám nebo počítačovým hrám obecně vysvětlovat v poznámkách pod čarou. 

Potenciální materiál jsem zúžil výběrem tří konkrétních počítačových her, které zastupují různé typy 

her podle množství hráčů (jeden a více hráčů) a typu jejich vztahu (kooperativní, kompetitivní). Tímto 

výběrem chci především zohlednit aspekt podvádění (Consalvo, 2007) v různých situacích – 

podvádění jako získávání výhody nad systémem, spoluhráčem a protihráčem. Samotné herní tituly 

jsem vybral na základě vlastní zkušenosti profesionálního herního recenzenta. Každou hru jsem hrál 

v řádech desítek až stovek hodin, při vlastním hraní jsem narážel na glitche. Proč jsou vybrané hry 

relevantní pro mou analýzu? Všechny tři herní tituly patří mezi vysokorozpočtové tzv. AAA počítačové 

hry s velkým množstvím hráčů a zároveň navazují na zavedené prosperující herní série (resp. využívají 

populární licencovaný fikční svět) a reprezentují současnou euroamerickou mainstreamovou herní 

produkci.   
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Při samotném sběru materiálu je potřeba skloubit množství s rozmanitostí. Kvalitativní obsahová 

analýza vyžaduje detailní čtení, které klade na autora vysoké časové nároky. Z tohoto důvodu je 

potřeba vybrat menší množství textu než u více automatizovaných kvantitativních metod. Není tedy 

problém co do analýzy zařadit, ale co vyřadit: 

„[…] problém práce s internetem není v tom jak získat dostatečný počet reakcí, který by 

stačil na adekvátní analýzu, ale jak vybrat a zpracovat materiály z nekonečného toku 

informací a komentářů.“ (Jenkins, 2006b, p. 117) 

Milner (2008), který se specializuje na výzkum fanouškovských komunit, jimiž do velké míry 

návštěvníci herních fór jsou, ve své magisterské práci vybíral analyzovaná vlákna na základě vlastní 

zkušenosti s nimi. Vybíral tak vlákna vztahující se k jeho výzkumným otázkám. Přestože jsem mohl 

použít podobný výběr, se všemi třemi vybranými fóry jsem měl už před začátkem práce vlastní 

zkušenost, snažil jsem se vybrat méně subjektivní metodu výběru, abych vyloučil potenciální zkreslení 

způsobené mým vlastním pohledem na glitch. Vzhledem k velmi obecnému zaměření mé práce jsem 

nakonec zvolil výběr pomocí vyhledávácích algoritmů samotných fór. 

Základem pro zadání vyhledávání bylo vždy slovo glitch, vyhledávání bylo omezeno na ten úsek hry, 

který reprezentoval důvod jejího zařazení do analýzy. Z výsledků automaticky seřazených podle 

nejnovější aktivity jsem pak vždy vybral prvních 25 diskusních vláken. Jednotlivé odlišnosti při 

konstrukci zkoumaného materiálu rozeberu samostatně u každé hry.  

Chronologický výběr zde používám místo plné náhodného výběru proto, abych byl schopen 

identifikovat kontext, v kterém se diskuse konají. Vzhledem k tomu, že užívám kvalitativní obsahovou 

analýzu a neusiluji tedy o kvantitativně reprezentativní vzorek, nepovažuji potenciální ovlivnění 

časem uplynutým od vydání hry za nijak zásadní. Jak ukazují analyzovaná data i běžný životní cyklus 

hry, patche a updaty se vydávají během dlouhého časového období. Chyby a glitche ve hrách 

zůstávají i po ukončení oficiální podpory. 

The Elder Scrolls V: Skyrim (Bethesda Game Studios, 2011) v analyzovaném materiálu zastupuje hry 

pro jednoho hráče. V tomto fantasy RPG se kvůli velikosti a rozlehlosti jeho herního prostředí 

objevuje relativně mnoho glitchů. Z tohoto důvodu se Skyrim také často objevoval v herních 

žurnalistických médiích. Vývojář Todd Howard se v rozhovoru pro americký herní web Joystiq vyjádřil 

k významu glitchů a jejich potenciální opravě:  

„Snažíme se většinu (pozn. autora glitchů) vyřešit […] existuje ale podtyp, u kterého se 

shodneme, že se to takhle může stát. Pokud to má hodnotu jako zábava, necháme to ve 

hře. Kdyby to hru rozbilo nebo jinak poškodilo rovnováhu, tak to opravíme. Pokud ale 

řešení ubere hře na zábavnosti, tak tam glitch necháme. Je to jejich (pozn. autora hráčů) 

hra.“ (McElroy, 2011) 

Materiál budu sbírat na oficiálních fórech hry, provozovaných americkou společností Bethesda 

Softworks. Diskusní vlákna vyberu pomocí štítku (tagu) glitches, kterým mohou uživatelé označit 

diskusi vztahující se nějak ke glitchům. Bohužel tímto způsobem mohu přijít o určitý typ vzorku, 

protože ne všechny diskuse o glitchích jsou tímto způsobem oštítkované. Společná doména fór pro 

všechny hry od vydavatele Bethesda Softworks a téměř nefunkční vyhledávání ale znemožňuje 
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jakýkoli jiný systematický výběr materiálu. Uživatelé fór musejí být zaregistrovaní na fórech, aby se 

mohli aktivně účastnit diskuse, stejně jako používat vyhledávácí funkce a štítky. 

Mass Effect 3 (BioWare, 2012) v této práci zastupuje kooperativní hru pro více hráčů. Mass Effect 3 

obsahuje dvě oddělené složky hry – příběhový mód pro jednoho hráče a mód pro více hráčů 

zaměřený výhradně na bojovou stránku hry. V multiplayerové části hry jeden až čtyři hráči společně 

bojují proti protivníkům ovládaným počítačem. Kooperativně zaměřený mód obsahuje pouze jednu 

kompetitivní složku – bodové hodnocení jednotlivých hráčů, která má ale pouze statusový význam. 

Všichni hráči na konci kola získají stejný počet zkušeností i fiktivních herních peněz. 

Materiál budu sbírat na oficiálních fórech hry, provozovaných kanadskou společností BioWare. 

Diskusní vlákna na BioWare Social Network v kategorii Mass Effect 3 Multiplayer Discussion vyberu 

pomocí integrovaného vyhledávání, hledaným heslem bude glitch. Uživatelé fór musejí být 

zaregistrovaní na BioWare Social Network nebo musejí mít účet na elektronické distribuční službě 

Origin, aby se mohli aktivně účastnit diskuse, stejně jako používat vyhledávácí funkce.  

Star Wars: The Old Rebuplic (BioWare, 2011) zastupuje kompetitivní hry pro více hráčů. Toto sci-fi 

MMORPG používá licencovaný svět Hvězdných válek George Lucase a zahrnuje v sobě i typy vztahů 

mezi hráči z předchozích her. Výběrem materiálu se budu snažit zaměřit se na specifické aspekty 

glitche vyplývající z kompetitivního stylu hraní. 

Materiál budu sbírat na oficiálních fórech hry, provozovaných kanadskou společností BioWare. 

Diskusní vlákna vyberu pomocí integrovaného vyhledávání, klíčovým slovem bude glitch obsažený 

v názvu vlákna26. Samotné vyhledávání provedu pouze v podskupině fór PvP27, abych se vyhnul 

výsledkům týkajícím se jiných herních situací zahrnutých již v případech dvou předchozích her. 

Uživatelé fór musejí být zaregistrovaní, aby se mohli aktivně účastnit diskuse, stejně tak jako používat 

vyhledávácí funkce. 

U všech tří her budu analyzovat prvních 25 diskusních vláken, které získám použitím výše popsaných 

vyhledávacích algoritmů, viz kompletní seznam v přílohách 1 až 3. Pro odkazování v praktické části 

budu užívat kódy, které jsem na základě pořadí přidělil jednotlivým vláknům a zaznamenal 

v příslušných přílohách. 

Populaci zkoumanou v této práci definuji jako aktivní hráčské komunity na oficiálních herních fórech. 

Celková populace se skládá ze tří podskupin, každou z nich zastupuje vlastní vzorek.  

První populaci tvoří aktivní hráčské komunity her pro jednoho hráče na oficiálních herních fórech. 

Tuto populaci zastupuje vzorek 25 diskusních vláken hry The Elder Scrolls: Skyrim vybraný k datu 

sběru materiálu pomocí výše popsaných postupů. 

                                                           
26

 Tímto krokem chci dospět k výběru vláken, která se celkově věnují glitchům. Vyhledávání vláken pro 
předchozí hru Mass Effect 3 funguje automaticky také na tomto principu. I z tohoto důvodu jsem se rozhodl pro 
vyhledávání na základě názvu celého vlákna.  
27

 Zkratka PvP označuje v žargonu počítačových her boj hráče proti hráči (player versus player). Především 
v oblasti MMO se rozlišují dva základní herní principy – souboj s protivníky ovládanými počítačem PvE (player 
versus enemy) a souboj s ostatními hráči PvP. 
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Druhou populací tvoří aktivní hráčské komunity kooperativních her pro více hráčů na oficiálních 

herních fórech. Tuto populaci zastupuje vzorek 25 diskusních vláken hry Mass Effect 3 vybraný k datu 

sběru materiálu pomocí výše popsaných postupů. 

Třetí populací tvoří aktivní hráčské komunity kompetitivních her pro více hráčů na oficiálních herních 

fórech. Tutu populaci zastupuje vzorek 25 diskusních vláken hry Star Wars: The Old Republic vybraný 

k datu sběru materiálu pomocí výše popsaných postupů. 

3.3 Analytický postup 
 

Při samotné analýze jsem postupoval podle následujících kroků. Na základě teoretické expozice jsem 

identifikoval čtyři základní oblasti mé analýzy kopírující mé tři výzkumné otázky s tím rozdílením, že 

v počáteční fázi VO2 zastupovaly dvě oddělené oblasti objevení a sdílení. Čtyři základní oblasti na 

začátku analýzy byly: 1. definice, 2. objevení, 3. sdílení, 4. diskuse. Diskuse sloužila jako označení pro 

všechny ostatní aspekty, které jsem nastínil v teoretické expozici. 

Druhým krokem bylo pečlivé pročtení všech příspěvků ve všech vybraných 75 diskusních vláknech. 

Během tohoto čtení jsem také sloučil kategorie objevení a sdílení, neboť oba tyto dva procesy jsou 

v prostředí herních fór přímo provázány. Lpění na dvou oddělených kategoriích by pouze vedlo 

k překrývání obou potenciálních kapitol a duplikování použitých citací z analyzovaných vláken. 

Kvůli rozsáhlosti celkového vzorku jsem si během čtení vypisoval k jednotlivým kategoriím citáty 

typových příspěvků, abych si přehledně uspořádal všechna probíraná témata spojená s glitchem a 

identifikovaná v teoretické expozici. 

V návaznosti na teoretickou expozici jsem se pak začal věnovat jednotlivým výzkumným otázkám. 

V duchu kvalitativní analýzy jsem se věnoval pečlivému čtení textového materiálu i během 

samotného zpracovávání analytické části. Svá zjištění a interpretace jsem podkládal citacemi 

z diskusních fór, ve zkoumaném vzorku jsem se vždy snažil najít jak další potvrzující příspěvky, tak i 

protipříklady. Součástí analýzy bylo i zjišťování, jaké aspekty glitche se v diskusích na herních fórech 

neobjevují. 

V rámci analýzy jsem zkoumal i technické aspekty příspěvků: využívání vložených obrázků, 

odkazování na videa, online dokumenty, jiná diskusní vlákna atd.   

3.4 Etické otázky výzkumu 
 

Protože výzkum probíhal na veřejně přístupných fórech, nezjišťoval jsem u autorů v práci citovaných 

příspěvků jejich souhlas s užitím v práci. K tomuto kroku mě vedly následující důvody. 
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Všechna diskusní vlákna analyzovaná v této práci jsou volně přístupná pro kohokoliv s internetovým 

připojením, kdo by je chtěl vidět. Samotné publikování příspěvků sice vyžaduje registraci, ta ale není 

nijak početně omezena28 ani zpoplatněna. 

Účastníci diskusí používají pseudonymy, čímž si zajišťují určitý stupeň anonymity. V citacích jejich 

uživatelská jména pro větší přehlednost užívám, aby si čtenář mohl lépe představit, kteří uživatelé se 

vyjadřují v jakém duchu, a také kvůli tomu, že autoři se často opakují napříč různými analyzovanými 

vlákny. U žádného z účastníků nezjišťuji jejich pohlaví, i kdyby jej měli uvedeno ve svém profilu. Proto 

používám před uživatelskými jmény vždy označení hráč, které v tomto případě nemá označovat 

pohlaví. V této práci bude slovo hráč označovat obě pohlaví. Při tomto rozhodnutí jsem vycházel 

z faktu, že v češtině je zpravidla mužský rod bezpříznakový. Pro účely práce není důležité rozlišovat, 

zda do diskusí přispívají muži nebo ženy. 

Vzhledem k tomu, že analyzovaná vlákna jsou psána v angličtině, překládám všechny citované 

příspěvky do češtiny, vyjma názvů vláken, které ponechávám v anglickém originále. Nepřekládám 

pouze taková slova, která v češtině nemají svůj ekvivalent. Taková slova používám v původní nebo 

částečně počeštěné podobě, významy všech těchto slova však vysvětluji v příslušných poznámkách 

pod čarou.  

  

                                                           
28

 Některé společnosti provozující diskusní fóra explicitně upravují, jak je povoleno na fórech diskutovat: Mass 
Effect 3 – http://social.bioware.com/page/site-rules&popup=1, Star Wars: The Old Republic – 
http://www.swtor.com/legalnotices/rulesofconduct.  



[25] 
 

4. Analytická část: glitch v hráčských komunitách 
 

V praktické části se budu snažit objasnit, jakou roli hraje glitch v hráčských komunitách, jak jej hráči 

definují, objevují a sdílejí a jak diskutují o jeho existenci – např. zda požadují jeho eliminaci. 

4.1 Definice glitche 
 

Glitch je „ta věc, která dává počítačovým hrám význam a smysl“ (zeus123, 2009). Tato definice 

z otevřeného webového slovníku Urban Dictionary ironizuje význam glitche, zároveň však poukazuje 

na problém s jeho vymezením. Každý má představu, co glitch je, má na něj svůj názor, ale jen těžko 

ho dokáže jednoznačně definovat. I weby primárně zaměřené na glitche, jako např. Glitch Gamer 

nebo již nefunkční Center for Glitch Studies, se věnují spíše tomu, jak popsat konkrétní glitch než jak 

jej definovat obecně. 

V žádném z analyzovaných vláken není glitch definován explicitně. Z toho můžeme usuzovat, že glitch 

je běžným termínem používaným v hráčských komunitách a explicitní definice nejsou v rámci diskusí 

zapotřebí pro porozumění mezi jednotlivými hráči. V analyzovaných vláknech se nikdo neptá obecně: 

„Co je to glitch?“ V podobných otázkách hráči pouze zkoumají, zda jev, který zažili a popisují je glitch, 

nebo něco jiného.  

Glitch se často objevuje ve spojení se slovem bug a používá se jako jeho synonymum. Několik 

příkladů najdeme hned v názvech diskusních vláken Skyrimu i Mass Effectu 3: Dragonborn DLC is now 

live. Report all bugs and glitches *HERE* (ES2), Hearthfire bugs/glitches, general performance (ES3), 

1.8 Patch (Bugs & Glitches During The Opening Scenes) (ES18), So right now I’m in this glitch /bug 

(ME7). Naproti tomu glitch je vymezován vůči hacku29, a to především v kompetitivním prostředí Star 

Wars: The Old Republic: „glitch or hack" (SW1, SW10), popř. vůči cheatu30: „glitch or cheat“ (SW23). 

Vymezení vůči cheatu se však týká toho, zda došlo ke glitchi náhodně (omylem), nebo jestli byl 

vyvolán úmyslně (jako exploit) pro získání výhody nad protihráči. 

Případy glitchů v analyzovaných fórech odpovídají naší definici nečekané změny v systému. Hráči mají 

pocit, že:  

N7NJA982: Stalo se něco divného. (ME20) 

ElanorGLF: Má někdo jiný taky takové zvláštní věci ve hře? (ES1) 

random_kick: Divné věci se začínají dít kolem 0:53. (SW4) 

MogarDJ: Něco nepracuje, tak jak má. (SW23)  

                                                           
29

 Modifikace kódu programu. 
30

 Cheat v tomto smyslu odlišuju od pouhého doslovného překladu podvod. Cheat má v historii počítačových 
her jasný význam a podobu, přestože ve většině případů slouží právě k podvádění (Consalvo, 2007). 
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To samozřejmě nemusí znamenat, že se jedná přímo o chybovou (designéry nezamýšlenou) změnu 

v chování systému. Může jít pouze o představu hráčů, což ukazuje např. diskuse o tzv. reload 

cancel31:  

Pyroninja42: Nechtěj, abych začal mluvit o přerušování nabíjení. 

genocidal villain: Přerušování nabíjení je povoleno, oficiálně bylo vyvráceno, že by mohlo 

jít o exlpoit. (ME3)    

Hráči i vývojáři se také vyjadřují k rozdílu mezi úmyslným glitchem a exploitem: 

frozzted: Lidem vadí, když si ostatní zneviditelňují svůj raketomet? 

Pyroninja42: !? To je exploit. Proč by jim to nemělo vadit? 

frozzted: Otázka: Můžu použít glitch neviditelné zbraně? Ten, po kterém postavě ze zad 

zmizí raketomet. Nezískávám tím, žádnou výhodu, ale je to glitch, a navíc lehce 

realizovatelný. Odpověď: Protože se jedná o kosmetickou změnu a nic víc, je to 

povoleno.32 (ME3) 

Pokud se ale zaměříme na povahu jevů označovaných jako glitche, najdeme zde jak „nečekané“ 

glitche, tak i glitche úmyslně využívané jako exploity. Např. missile33 glitch (ME1, ME2, ME4, ME5, 

ME9, ME10, ME13, ME14, ME19, ME21, ME22, ME25) z Mass Effectu 3 dovoluje hráči získat téměř 

nekonečnou zásobu raket, jejichž nejvyšší legální počet je omezen na deset na hru. Podle Consalvové 

(2007) by tedy šlo o exploit – hráč získává výhodu nad systémem. 

V analyzovaných vláknech jinak najdeme různé glitche: od čistě vizuálních – viz výše uvedený případ 

neviditelného raketometu (ME3) nebo plešatící upírka ze Skyrimu (ES1) – přes chyby znemožňující 

hraní – nemožnost opustit oživovací místnost34 (SW13, SW14. SW19, SW22) nebo dokončit eskortu 

sondy35 (ME23). Většina analyzovaných glitchů se svým dopadem na hru pohybuje mezi těmito 

dvěma extrémy a postihuje obě základní složky hry (Juul, 2005), tedy jak fikci (obraz, zvuk atd.), tak i 

pravidla (herní mechaniky, obtížnost atd.). 

Co mají tedy všechny jevy označované jako glitch společné? Jak už jsme shrnuli v teoretické části, 

téměř jediným styčným bodem je domnění nečekanosti nebo nezamýšlenosti z pohledu designérů. O 

označení jevu jako glitche tedy do velké míry rozhoduje kontext, v tomto případě především 

konvence počítačových her a tzv. realističnost. Z tohoto hlediska by bylo do budoucna zajímavé 

zkoumat různě abstraktní/konkrétní hry, ve kterých hráč neví, nebo naopak ví, co má od hry 

očekávat, a to jak po stránce pravidel, tak i fikce.  

                                                           
31

 Tato technika, díky níž lze zrychlit nabíjení zbraní (nejčastěji se používá u brokovnice Claymore), spočívá 
v přerušení animace nabíjení. Grafické rozhraní hry jinak již ukazuje, že ve zbrani je náboj, ale pokračující 
animace brání ve střelbě. 
32

 Odpověď uživatele frozzted je převzata z oficiálního vyjádření BioWare o podvádění v multiplayeru (Abram, 
2012). 
33

 Místy také označován jako rocket glitch. 
34

 Oživovací místnosti jsou součástí PvP arén Warzone v Star Wars: The Old Republic. Pokud hráč neopustí 
oživovací místnost do určitého časového limitu, je vyloučen z arény a přijde o všechny potenciální odměny. 
35

 Eskorta sondy je jedním z možných úkolů jedenáctifázového kola v Mass Effectu 3. Ve třetím, šestém a 
desátém kole musejí hráči splnit úkol, aby mohli postoupit do další fáze. V opačném případě je kolo zastaveno a 
označeno jako neúspěšné. 
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4.2 Objevení a sdílení 
 

Vzhledem k analyzovanému materiálu nelze přímo odlišit fáze objevení a sdílení, neboť samotné 

zapojení do diskuse s vlastní zkušeností s glitchem se týká jak jeho objevení, tak i sdílení s komunitou. 

Můžeme se však odlišit určité aspekty objevení a sdílení. Objevení je zpětně popisováno velmi 

přesně, hráči se snaží situaci, ve které došlo ke glitchi, co nejvíce konkretizovat. Věrohodnost svého 

zážitku se snaží doložit důkazy, především ve formě videí a screenshotů36. 

Rakugi: Hra byla na Xboxu. Platinová37, Reapeři38, Rio39. Hrál jsem collectora 6/6/6/6/040 

s Collectorským samopalem, zápalnými náboji IV, posilovačem štítů III, posilovačem 

samopalu III a biotickým posilovačem V41. Když začala hra, měl jsem místo ikon svých 

schopností znaky připomínající Wi-Fi signál, čtyři jednorázové předměty byly v pořádku. 

Mohl jsem chodit, střílet, používat jednorázové předměty a rakety. Schopnosti ale nic 

nedělaly. (ME6) 

Hráč Rakugi důkladně popisuje svou situaci, zřejmě i z důvodu, že k ní nemá žádný obrazový 

doprovod. Jiný hráč acicm2 se snaží zjistit další podrobnosti: 

acicm2: Protože to byla farmovací42 hra, předpokládám, že jste měli v týmu voluse43. 

Schopnost voluse, která obnovuje štíty, občas ruší ostatním aktivaci jejich vlastních 

schopností. (ME6)     

Rakugi poté ke své další odpovědi ve vláknu připojil fotografii situace. 

V případě, že tvůrce vlákna nedodá dostatečné podrobnosti nebo důkazy, mohou ho ostatní vyzvat 

k větší pečlivosti. 

Organikal: Uvědomuješ si, že jsi neudělal nic užitečného? Neřekl jsi, co se přesně stalo, 

jak se to stalo a jaká ostatní tlačítka jsi přitom mačkal. […] Neřekl jsi nic víc než to, že 

nevíš, jak se postupuje při řešení problémů. (SW18) 

azoth1267: Nevím, co se děje. Můžu se zeptat, jakou obtížnost a mapu jsi hrál? (ME7) 

Ve snaze sdílet nalezené glitche vznikají vlákna, jejichž autoři vyzývají ostatní hráče, aby se o své 

glitchové zážitky podělili s ostatními. 

Litter1: Vzhledem k tomu, že je Hearthfire44 nyní dostupný na PSN45, napadlo mě, že 

udělám vlákno, kde budeme všichni moct oznamovat glitche/bugy vztahující se k DLC 

Hearthfire. (ES3) 

                                                           
36

 Snímek obrazovky. Lze jej zaznamenat softwarovou cestou přímo v počítači (samotnou hrou nebo 
dodatečnou aplikací), eventuálně jako fotografii monitoru či televize. 
37

 Nejtěžší z možných obtížností. 
38

 Jeden ze čtyř nepřátelských frakcí. 
39

 Mapa, na které se hrálo. 
40

 Popis povolání i s alokací schopností. 
41

 Téměř kompletní popis vybavení hráče, chybějí pouze dvě použité součásti u zbraně. 
42

 V hráčské terminologii slovo farming (farmovací) označuje styl hraní, jehož hlavním cílem je co nejbezpečněji 
a nejjednodušeji shromažďovat fikční měnu, zkušenosti, suroviny apod. 
43

 Skupina hratelných postav. 



[28] 
 

Dave of War: Kvůli tomu, že DLC dnes v noci bude stahováno na mnoho konzolí PS3, 

nejspíš narazíme na nějaké obtíže. To není žádný velký problém a sám bych se divil, 

kdyby DLC fungovalo na 100 %, ale rád bych se mýlil. Všichni oznamujte svoje potíže a 

my se budeme snažit pomoct a opravit je. (ES2) 

Kromě takto obecných vláken shromažďujících veškeré glitche vznikají i vlákna zaměřená pouze na 

určitý typ glitchů. Např. hráče Ulithium_Dragon zajímají glitche a bugy, které hráčům nejvíce vadí: 

Ulithium_Dragon: Napadlo mě, že se na to zeptám, abych zjistil názory ostatních na 

spoustu, spoustu, SPOUSTU bugů v multiplayeru Mass Effectu 3 a zároveň, abych vytvořil 

kompendium pro veřejné prohlížení. Mám pocit, že existuje opravdu mnoho otravných, a 

my bychom měli být o nich aspoň informováni, i když v dohledné době nebudou 

opraveny… (ME12) 

Hráče ElanorGLF oproti tomu zajímají nejdivnější a nejvtipnější grafické glitche: The weirdest or 

funniest Graphic Glitches you have seen. (ES1) 

Důležitou součástí sdílení je potvrzování46, resp. vyvracení glitchů. Objevitelé se často zajímají o to, 

jestli na stejný glitch narazil i někdo jiný. 

jimcamx: Všimli jste si někdo toho, že když začnete střílet z Adase a pak zapnete 

neviditelnost, střílení dál pokračuje, ale neviditelnost nezmizí? (ME15) 

FourPawnBenoni: Taky jste na to někdo narazil a víte, jak to jde opravit? (SW3) 

speeddevil4040: Když narazíte na stejný problém, dejte mi vědět. (ES11) 

aboringsn: Zdá se, že mám unikátní problém […] Hledal jsem kolem a viděl vlákna […], 

ale nejsem ani na maximální hodnotě plížení, ani nemám očarování pro plížení. (ES12) 

N7NJA982: Zažil někdo tento glitch? (ME20) 

niiall: Stalo se to už předtím někomu? (SW10) 

Jaké jsou další motivace sdílení kromě potvrzení? Podle modelu Jenkinse a kol. (2009b) by to měly 

být podněty informace a humoru. Hráči upozorňují své kolegy na existenci glitchů, které mohou 

způsobit problémy při hraní: 

sixshades: Nenašel jsem o tom (Warzone Graphics Glitch, pozn. JŠ) žádné užitečné 

informace, takže o tom napíšu sám. Dávám to sem, protože tady všichni hrají warzóny47, 

a je tedy větší šance, že na to ostatní také narazí… (SW24) 

Tallgeese_VII: Jenom sdílím to, co by, myslím, měli ostatní taky vědět… (ME8) 

Často také chtějí zveřejněním svého zážitku s glitchem přispět k jeho opravě a apelují přímo na 

vývojáře, v případě Skyrimu i na moddery, které glitche a bugy pro PC sami opravují: 

                                                                                                                                                                                     
44

 Jedno z DLC (stahovatelných obsahů) pro Skyrim. 
45

 PlayStation Network, online služba pro majitele konzolí PSP, PS3 a PS Vita. 
46

 Glitchové weby pracují s potvrzováním velmi organizovaně a vnímají ho jako důležitou součást informace o 
glitchi: „Testování neověřených glitchů je zábavná práce. Nejen, že můžete vyzkoušet všechny glitche z této 
stránky, zároveň si můžete získat jméno za potvrzení nebo vyvrácení glitche.“ (Glitch Gamer, n.d.) „[…] a 
říkáme, jak spolehlivý glitch je. Některé z nahlášených glitchů nemusí fungovat, protože je nemůžeme 
vyzkoušet kvůli tomu, že hru nemáme.“ (Center for Glitch Studies, n.d.) 
47

 PvP aréna. 
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zodiachild: Velmi bych ocenil jakoukoliv pomoc, aby to bylo opraveno. (ES8) 

FourPawnBenoni: Už to trvá nejméně šest měsíců!!!!!!!!!!! Opravte to!!!!!!!!!!!!!! Už to 

nevydržím!!!!!!!!!!!! (SW5) 

DarthErebus: Vzpamatujte se a začněte opravovat tyto malé chyby, nebo ztratíte 

celoživotního fanouška. (SW19) 

cashogy: Tohle je problém už od vydání hry. BioWare by se tomu měl věnovat prioritně a 

opravit to co nejrychleji. (SW20) 

Podnět humoru nelze najít ani v jednom z analyzovaných vláken Star Wars: The Old Republic, u 

ostatních dvou her se vyskytuje, nejmarkantnější je však podle předpokladů z teoretické části u 

Skyrimu. Jedno z analyzovaných vláken je přímo věnováno zábavným glitchům (ES1). 

Tecco: Připojil jsem se do probíhající hry se soldierem48, který začal sám. Všichni jsme se 

zdáli být nezranitelní a QFE49 věž byla úplně šílená, výborně jsem se zasmál. (ME24) 

alsharawai_dragonborn: Tohle je asi nejvtipnější (glitch), co jsem viděl. Chlápek si jen tak 

v klidu jede na koni a ten zničehonic zvláštně umře. (ES1) 

Je potřeba zmínit, že glitche označované na fórech za nepříjemné nebo přímo zamezující hraní, 

mohou být zároveň vnímány jako humorné. Glitch ze Skyrimu, při němž koňské spřežení přeletí přes 

hradby, sice znemožňuje hraní, zároveň ale může ve formě videa pobavit: 

Tiberius_of_Skyrim: […] koňské spřežení, se převrátí ve vzduchu a narazí do budovy, hru 

je pak potřeba restartovat. (ES18) 

Zrovna jsem začínal novou Let’s play50 sérii Skyrimu na obtížnost master, když se tohle 

stalo. Je to dost divné, kůň i s vozem udělaly salto vpřed přes Helgenské51 hradby. Hodně 

zábavné v tu chvíli. (TheSkyrimVenture, 2011)52 

4.3 Chyba nebo účel 
 

Tohoto tématu jsme se již dotkli v kapitole 4.2, když jsme mluvili o potvrzování glitchů. Zatímco jsme 

se výše věnovali spíš technickým aspektům, teď se budeme zajímat o to, proč některé glitche jsou na 

hranici chyby/úmyslu, bráno z pohledu vývojáře. V teoretické části jsme došli k tomu, že 

nejvýznamnějším znakem glitche je jeho nečekanost. K té dochází v kontextu herních konvencí a 

snahy o tzv. realističnost. Nečekanost však přímo nemusí znamenat chybovost. 

Už dříve jsme mluvili o reload cancel (ME3) – technice, která umožňuje zkracovat čas nabíjení. I 

přestože vývojáři označili tuto techniku za součást hry už v roce 2010 (Norman, 2010), mnozí ji stále i 

v roce 2013 považují za glitch, resp. exploit, viz kapitola 4.1. Designérka Christina Normanová ve 

svém příspěvku odkazuje na precedenty z jiných her53 a vysvětluje svůj úmysl, i tak ale některým 

hráčům tato technika přijde „nečekaná“. Důvod můžeme najít zřejmě v tom, že přerušení animace 

                                                           
48

 Ponecháno v originále, protože se jedná o skupinu hratelných postav. 
49

 Quarian female engineer – jedna z hratelných postav. 
50

 Typ videa, při kterém hráč hraje celou hru od začátku do konce. 
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 Vesnice, ve které začíná hra Skyrim. 
52

 Popis videa uvádím, protože toto odkaz na toto video byl součástí analyzovaného diskusního vlákna ES18. 
53

 Tzv. cancel je relativně běžný v bojových hrách (Norman, 2010). 
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nabíjení v jejím průběhu nepůsobí realisticky, zatímco celá hra se snaží o realističnost i s ohledem na 

to, že se odehrává ve sci-fi fikčním světě. 

Dalším příkladem jsou atronachové ze Skyrimu. Tito golemové vytvoření z jedné čisté substance (The 

Elder Scrolls Wiki, 2009) mají podle některých svědectví rozdílné chování při úmrtí: 

30noir: Atronachové! Ohniví explodují, ale mraziví a bouřkoví by měli mít 

ledové/elektrické exploze taky. Hra už je venku víc než rok a oni tohle nebyli schopní 

vyřešit? (ES16) 

Ostatní účastníci diskuze se však domnívají, že nejde o glitch, ale o záměr: 

Lyn1964: Pokud mrazivý a bouřkový atronach má vůbec explodovat […] Osobně se mi zdá 

divné, že by něco vyrobené z ledu nebo elektřiny mělo udělat velký výbuch při rozpadu. 

Oproti tomu ohnivý! 

hobbitfoot400: Vidím mrazivé a bouřkové atronachy tak zřídka, že podle mě nestojí za 

opravu. A ani si nemyslím, že někdy explodovat měli. (ES16) 

Oproti tomu webová encyklopedie The Elder Scrolls Wiki tvrdí, že oba zmínění atronachové explodují 

(The Elder Scrolls Wiki, 2011a, 2011b). Pro náš výzkum není příliš důležité, co vlastně vývojáři 

zamýšleli a kdo z diskutujících správně odhadl jejich designérský záměr. Oba dva názory z vlákna ES16 

operují s očekáváním. Hráč 30noir očekává, že se všichni atronachové budou chovat stejně. Když 

exploduje ohnivý, očekává, že budou explodovat i ostatní dva. Mrazivý a bouřkový ale neexplodují a 

on to považuje za glitch/bug. Hráči Lyn1964 a hobbitfoot400 očekává určitou formu realističnosti. 

Podle nich je realistické, když vybuchuje pouze ohnivý. Otázkou však zůstává, zda by v opačném 

případě byli překvapeni tím, že všichni atronachové explodují. 

Podobnou situaci řeší i hráč Gregage: 

Gregage: Nevím, jestli to je chyba nebo úmysl (protože to je říše Oblivion54, věci zde 

mohou fungovat rozdílně). Moje postava je vlkodlak, tedy 100% odolná vůči nemocem, 

ale v Apocryphe55 mě praštila chapadla (jenom jednou) a hned jsem dostal Rockjoint56. 

Nic zásadního, ale je to zvláštní. (ES2)   

Opět jde o otázku kontextu. V klasickém pozemském světě by Gregage očekával konzistenci pravidel. 

Kdyby se jeho vlkodlak nakazil nemocí v takovém prostředí, vnímal by to jako chybu/glitch. V jiném 

světě je ale ochoten přistoupit na nová pravidla nebo o nich alespoň uvažovat. 

4.4 Oprava 
 

Jak jsme již řekli v kapitole 4.2, jednou z motivací pro uveřejnění a sdílení glitchů na fórech je apel na 

vývojáře, popř. moddery, aby glitche opravili. Můžeme však přímo navázat na příklad z předchozí 

kapitoly, kdy hobbitfoot400 říká, že určitý nedostatek ani nestojí za opravu (ES16). Hráči ve snaze 
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 Souhrn říší mimo klasický pozemský svět ve Skyrimu.  
55

 Jedna ze sfér říše Oblivion. 
56

 Jedna z běžných nemocí ze Skyrimu. 
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urychlit a upřednostnit opravu zásadních chyb/glitchů/bugů, některé drobnější glitche, které nemají 

výrazný vliv na hru, ani nechtějí opravit. 

V kontextu opravy hráči rozdělují glitche/chyby na dvě základní kategorie: malé a hru ničící57. 

gregage: Nic, co by ničilo hru, pouze otrava. (ES2) 

Chain64: Právě jsem strávil více než 140 hodin při mém třetím hraní58, abych si zahrál 

poslední dvě DLC a znovu, žádný achievement59. Dokážu se smířit s ostatními malými 

glitchi, jako jsou nedostávání dračích duší nebo zasekávající se společníci, ale odvést tolik 

práce a nedostat achievement. (ES5) 

ChAoTic_MaYhEm: Většina DLC přináší bugy a glitche, většinou jsou to jen podivnosti, ale 

občas i ničí celou hru. (ES6) 

Obecně se hráči vyslovují pro opravu těch nejzásadnějších problémů, někteří se však zasazují i o 

opravu těch menších, kosmetických. 

Wrath of Bastila Shan: Ten první (glitch, pozn.) kazí plynutí hry a nechci to dělat, pokud 

nemusím. Poslední dvě neničí hru, ale mám OCD60 a tyhle maličkosti mě štvou. (ES13) 

cooll666725: Adresováno přímo Bethesdě; vím, že vás více zajímají opravy pro velké 

problémy, ale pro mnoho hráčů je oprava problémů kolem dekorování domu velmi 

důležitá. (ES14) 

V diskusních vláknech o opravách lze najít hráče, kteří zpochybňují možnost opravy, ať už z důvodu 

neschopných vývojářů nebo podstaty dané chyby. 

kipac: Obávám se, že (missile , pozn. JŠ) glitch nepůjde nikdy opravit. Oni si vždycky 

najdou cestu, jak ho dělat. (ME22) 

krommy: Jsme vydáni na milost Bethesdy, nejhoršího eliminátora chyb v historii 

počítačových her. (ES9) 

Někteří hráči však vystupují na ochranu vývojářů a v případě Skyrimu argumentují jeho rozlehlostí a 

volností, kterou hráč dostává. 

AsWeWept: Vzhledem k velikosti her, jako je tato, bugy je téměř nemožné eliminovat. 

Lottery Discountz: Mnoho z toho, co tady vidíme, jsou různé nahlášené verze několika 

málo základních glitchů. Je to na stejné úrovni jako v základní hře. Podělíme se o 

způsoby, jak glitche obejít, a život půjde dál jako předtím. 

krommy: Chyby všech druhů lze eliminovat, je ale potřeba, aby lidé PRACOVALI NA JEJICH 

ELIMINACI. […] Oni se nesnaží, aby verze na Xbox 360 byla opravena. Nepomáhá tomu 

ani fakt, že je dokonce ostatní hráči tady na fórech omlouvají. (ES9) 

Díky čistě singleplayerové povaze Skyrimu, mohou hráči verze na PC61 využívat neoficiální patche, 

které opravují různé glitche a bugy. 

                                                           
57

 Z anglického originálu „game-breaking“. 
58

 Z anglického originálu „playthrough“. Označuje proces hraní hry od začátku. 
59

 Oficiální součást meta-hry. Hráči za určité úkony ve hře mohou získat tzv. achievementy, které lze na určitých 
platformách (XBOX 360, PS3, Steam, Origin) sbírat napříč různými hrami. 
60

 Obsedantně kompulzivní porucha. 
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Lyn1964: Očividně stále zabugované. Opravené neoficiálním patchem, který ale nijak 

nemůže pomoct konzolovým hráčům. (ES16) 

Vaen: PC komunita vydává neoficiální patche, které opravují každou mrňavou i obří 

chybu ve hře, co tedy drží Bethesdu zpátky? (ES9) 

Nespokojení hráči spekulují o důvodech, proč vývojáři hru neopravují. 

Zintiel: No tak, BioWare, lidé oznamují a znovu oznamují tyto glitche od té doby, kdy hra 

vyšla, a PvP je po měsících pořád nedotčeno a neopraveno. Vývojáři jsou asi příliš 

zaměstnání rozbíjením rovnováhy mezi postavami, aby je to zajímalo. 

Hippis: Neobviňuj z toho BioWare, EA je k tomu tlačí a propustilo spoustu lidí, kteří se na 

hře podíleli, a samozřejmě pro EA je to byznys a chtějí z něj získat co nejvíc, než to umře. 

(SW7) 

Solidscale: Zajímalo by mě, jestli na něčem pracují? Sakra. Řekněte, že právě vymýšlíte 

jak obrat lidi. 

ResidentPianist: Protože přestali pracovat. Teď už se jen koupou v penězích. (ES20) 

MouseMage: Myslím, že se bez obav můžeme domnívat, že se (Bethesda, pozn. JŠ) 

rozhodla neopravovat žádný z těchto bugů. Více se vydělají výrobou nových DLC, kterými 

se glitche násobí. (ES16) 

Ne všichni ale požadují opravu glitchů a bugů. Někteří hráči se s chybami časem sžijí. 

gregage: Tohle všechno se mi taky děje, ale já to prostě ignoruju. (ES2) 

Riivu: Souhlasím s tím, že některé bugy měly být opraveny. Ale naučil jsem se s nimi 

vypořádat a už mi nevadí. Míň vzteku. (SW7) 

Vraťme se k citátu designéra Skyrimu Todda Howarda, který hovoří o tom, že glitche Bethesda 

nechce opravovat, pokud by ubraly hře na zábavnosti (McElroy, 2011). V analyzovaných vláknech lze 

najít pouze jedno explicitní vyjádření, které se týká přímo zachování glitche ve hře. 

UncleSheo: Poflakoval jsem se v divočině, když jsem našel ruiny s běhajícím duchem. 

Běžel jsem za ním do jeho hrobu a pak BUM – žádné textury (?) – jenom všechno černé, 

včetně hor, postav, žádné listí na stromech atd. Chvíli jsem byl opravdu vyděšený. Začal 

jsem šeptat: popeliště?… popeliště… WTF… popeliště WOW. Pak jsem začal natáčet ten 

zázrak… alt-tab… a pak to bylo „vyléčeno“… NEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE. (ES1)   

Zatímco hráč UncleSheo litoval, že se glitch sám napravil, jeho kolega z vlákna o divných nebo 

zábavných glitchích (ES1) by byl ochoten se zbavit i zajímavých glitchů. 

Sandpanther: Zažil jsem zvláštní glitch při přeměně z vlkodlačí podoby. Moje šest stop 

vysoká Nordka62 se smrsknula na tři stopy z pohledu třetí osoby. Změna zpět z ní pouze 

udělala mrňavého vlkodlaka, to samé, když jsem požádal Seranu63, aby z ní udělala tvora 
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 Na rozdíl od konzolí PS3 a Xbox 360 je PC otevřená platforma, v níž hráči mohou upravovat systémový kód 
hry. Oficiální firmware PS3 a Xbox 360 tomu zabraňuje, hackované verze těchto konzolí podobné úpravy také 
dovolují. 
62

 Jedna z ras série The Elder Scrolls, původní obyvatelé regionu Skyrim. 
63

 Postava z DLC Dawnguard. 
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noci. Chudák holka byla trpasličí pán upírů. Netřeba říkat, že jsem se musel vrátit k starší 

pozici, a ztratil jsem tak spoustu levelů. 

ElanorGLF: Zní to děsivě roztomile. Rád bych si zahrál za malinkého upíra. LOL to by byla 

sranda. (ES1)    

Tato konverzace ukazuje rozdíl mezi potenciálním pozorováním glitche a jeho skutečnou realizací. 

Hráč Sandpanther popisuje humornou situaci, která pro něj měla však velmi nepříjemné důsledky – 

přišel o postup hrou, který pak musel znovu opakovat. Hráč ElanorGLF by rád replikoval ten samý 

glitch, ale můžeme usuzovat, že by nechtěl replikovat nepříjemnosti s ním spojené. Glitche mohou 

být zároveň humorné i nepříjemné. Zatímco hráči, kteří glitch opravdu zažijí i s jeho negativními 

stránkami mohou usilovat o jeho opravení, ostatní, kterých se přímo nedotkl, ho mohou chtít nechat 

zachovat, aby ho již připraveni na možné komplikace mohli také zažít. Aspekty humoru a 

nepříjemnosti budeme dále zkoumat v kapitole 4.7. 

Absenci příspěvků o zachování glitchů lze do velké míry vysvětlit povahou studovaných oficiálních 

diskusních fór. Fóra podléhají kontrole ze strany vývojářů a zveřejnění glitche upozorňuje na jeho 

existenci, čímž v důsledku umožňuje jeho opravu, pokud o ní vývojář nebo někteří fanoušci (v případě 

fanouškovských patchů) stojí. 

4.5 Podvádění 
 

Mia Consalvová se ve své knize (2007) zevrubně věnuje podvádění v počítačových hrách. Glitch 

využitý jako exploit je pouze jednou z jejích zkoumaných variant podváděný, navíc analyzovaný 

především v kontextu her pro více hráčů. Jak již jsem výše zmínil, Consalvová došla k výsledku, že při 

exploitu „zákony hry nebyly porušeny, jen šikovně ohnuty.“ (2007, p. 117) V této kapitole chci 

prozkoumat glitch z perspektivy podvádění ve všech třech hrách a zjistit, zda různé počty hráčů a 

jejich různé vztahy ovlivňují interpretaci glitchů jako exploitů. 

4.5.1 The Elder Scrolls V: Skyrim 

 

Hráč hor3zoli se na fórech Skyrimu snaží zjistit, zda jeho chování bylo podvádění nebo ne. 

hor3zoli: Hrál jsem na obtížnost master, když jsem narazil na banditu s dvouručním 

kladivem, který mě dokázal zabít jednou ranou. Snažil jsem se ho zabít, ale nešlo to, tak 

jsem vběhnul do téhle klece. Nemohl na mě, ale já jsem ho mohl trefit. Co si myslíte o 

zneužívání těchto herních mechanik? Tady je video 

[…]http://www.youtube.com/watch?v=uNkuju8yoUg (ES10) 

V podstatě jde o nečekanou změnu pravidel, která v tomto případě nefungují stejně pro obě strany. 

Umělá inteligence řídící banditu se domnívá, že nemůže postavu hráče hor3zoli trefit. Hor3zoli však 

může bez problémů na počítačového protivníka útočit. Tuto situaci by tedy šlo označit jako glitch 

využitý jako exploit – hráč jednoznačně získal výhodu nad herním systémem, reprezentovaným 

bezradným banditou. 

Ostatní hráči chování hor3zoli označují za povolené a legitimní a chovají se v duchu zjištění 

Consalvové. 
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Sirrockyqo: Není to zneužití. 

shadowmane01: Vypadá jako trpaslík a pokud neumí otevřít dveře od klece, jeho chyba. 

Dostal, co si zasloužil. 

Shadow_Titan17: Jediné, co jsi využil, je stupidní nordská hlava toho bandity. 

DragonSlayer12: Udělal bych to samé. 

craig1405: To není zneužívání, ale dobrá taktika. 

Wicked Clown: Pokud nebyl schopný otevřít dveře, prokázal jsi světu službu tím, že jsi ho 

zabil. 

The Plebeian: Na využívání prostředí proti nepříteli není nic špatného, zvlášť když jsi 

v nouzi. Nepovažuji to za zneužívání. Není to to samé jako spamování železných dýk64. 

(ES10) 

Proč ale hráč hor3zoli uvažuje o tom, že by jeho chování mohlo zneužívat herní mechaniky a fungovat 

jako exploit? 

hor3zoli: Ahh, protože jsem se potom cítil špatně. Vím, že tak se ta hra hrát nemá. (ES10) 

Mechanismus, který hor3zoli využil, se nápadně podobá tzv. emergentním glitchům, o kterých jsem 

mluvil v kapitole 1.3. Hor3zoli si je vědom toho, že dělá něco, s čím designéři nepočítali, nebo to 

alespoň takhle nezamýšleli. V kontextu hry pro jednoho hráče ale záleží primárně na hráči samotném, 

jak vyhodnotí své chování. Šlo o podvádění nebo jen chytré využití herního prostředí? Jiný hráč Señor 

Cinco i v tomto duchu hráči hor3zoli radí: 

Señor Cinco: Myslím, že záleží na tom, jak se cítíš. Myslím tím… cítíš se… provinile? Pokud 

ano, tak nahraj předchozí pozici. Pokud ne, vyhřívej se na výsluní… lol. (ES10) 

4.5.2 Mass Effect 3 

 

Situace se výrazně liší v případě kooperativního módu v Mass Effectu 3. Přestože hráči spolupracují 

v boji proti počítačem ovládaným protivníkům, systém odměňování může hráče vybízet k podvádění. 

BioWare proto definovali, co považují za podvádění, a nabádají hráče, aby podvodníky nahlásili 

(Abram, 2012). Velmi častým zakázaným exploitem je missile glitch (viz kapitola 4.1), který je 

tématem mnoha z analyzovaných vláken (ME1, ME2, ME4, ME5, ME9, ME10, ME13, ME14, ME19, 

ME21, ME22, ME25). Velký zájem o missile glitch na fórech je nutné uvést do kontextu. Těsně před 

sběrem materiálu (25. března) vydal BioWare oficiální prohlášení, že přestává pracovat na 

mulitplayeru pro Mass Effect 3 a přesouvá se na nové projekty (Warner, 2013). To zřejmě vyvolalo 

nárůst hráčů využívajících tento exploit. Hráči samotní si to tak alespoň vysvětlují: 

NobleVigilante: Všiml jsem si, že od oznámení BioWare, že končí s podporou hry, se ve 

hře začalo objevovat mnoho missile glitcherů. Nevím, jestli to je náhoda, nebo co? Všiml 

si toho někdo z vás? (ME4) 

Pokud se vrátíme k tomu, jak hráči vnímají missile glitch, mnoho z nich jej odsuzuje: 
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 Spamování železných dýk byl exploit, který hráči velmi rychle umožnil vycvičit svou postavu v dovednosti 
kování. Spočíval v opakovaném kování stovek železných dýk. Tento exploit byl opraven v patchi 1.5 (The Elder 
Scrolls, 2012). 
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odin79: Nemůžu hrát platinovou, rocket glitcheři ničí hru. (ME5) 

N7NJA982: Jo, BioWare to mohou ztěžovat, jak jen to jde, ale vždycky se najde **** 

(omluvte můj jazyk), který to zkazí všem ostatním.  

lazysundae: Naštve to, když narazíš na missile glitchera. Cítíš se špinavě.  

reevoluti0n: Glitcheři, jděte domů! Mohli jsme mít víc obsahu zdarma, kdyby tu nebyly 

tisíce „hráčů“, kteří zneužili chybu v systému zdrojů, aby si maximalizovali svůj manifest65 

a statistiky a pak ztratili o hru zájem. (ME13) 

iloveexplosives: Missile glitcheři by měli shořet v geth pyro66 pekle a potom mít nevhodný 

styk s banshee67. (ME22) 

Někteří hráči jsou shovívavější. Pokud glitcheři přímo nezasahují do jejich her, nevadí jim. 

IconicStatus5: Vůbec by mně to nevadilo, kdyby to dělali ve svých soukromých hrách. Ale 

je dost otravné, když vstupují do veřejných her a kazí mi hru. (ME22) 

Eelectrica: Předpokládám, že by nikomu nevadilo, kdyby si to dělali ve svých soukromých 

hrách. 

St3v3H: Vůbec mě nezajímá, co si lidé dělají ve svých soukromých hrách. Vadí mi ale, 

když mám vybavení ve veřejné hře a lidé začnou glitchovat, aniž by to předtím oznámili. 

Kvůli tomu je pak nahlásím. (ME13) 

CrimsonN7: Pokud hráči chtějí podvádět, ať to dělají v soukromých hrách. Přestaňte kazit 

zážitek ostatním ve veřejných hrách, to není pěkné! (ME3) 

Další vysvětlují exploitování špatně nastaveným systémem získávání vybavení. Hráči za fiktivní měnu 

nakupují balíčky s náhodným obsahem, určité zbraně se v takových balíčcích vyskytují natolik vzácně, 

že hráči hledají cesty, jak co nejrychleji vydělat fiktivní měnu. Missile glitch je účinným nástrojem na 

získávání fiktivních peněz. 

Alien Number Six: Nikdy jsem nepoužil missile glitch, ani nevím jak. Bez pořádného 

dozoru lidé, kteří se dříve báli trestu, začnou glitchovat. Já preferuji tvrdou cestu, 

s takovým počtem ultravzácných68 předmětů a malou šancí na jejich získání ale mnoho 

(hráčů, pozn. JŠ) zvolí ten jednodušší způsob. (ME10) 

BlackDahlia424: Pravděpodobně mě za to budete nadávat, ale mně to nevadí. Nemůžu 

jednoduše odsuzovat lidi za používání missile glitche, když na nás teď hodili 9 dalších 

ultravzácných předmětů. A navíc už nebudou nikoho trestat vyloučením ze hry. I já, který 

jsem utratil 20 milionů kreditů69 od začátku Reckoningu70 (tedy mnohem víc než 

průměrný hráč), pořád nemám Lancer71. Dají tyto zbraně do hry a udělají to tak, že je 

téměř nemožné je získat. (ME4) 
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 Termín užívaný pro soupis všech předmětů, postav a statistik daného hráče, dostupný přes BioWare Social 
Network. 
66

 Jeden typ počítačových protivníků – geth (syntetická forma života s umělou inteligencí) s plamenometem. 
67

 Jeden typ počítačových protivníků – zmutovaná asari. 
68

 Třída předmětů, především zbraní, s nejnižší pravděpodobností výskytu v balíčku. 
69

 Fiktivní měna v Mass Effectu. 
70

 Poslední bezplatné multiplayerové DLC pro Mass Effect 3 z února 2013. 
71

 Ultravzácná puška z DLC Reckoning. 
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Využívání glitche pro rychlejší zisk vybavení je občas srovnáváno s farmováním platinové obtížnosti 

na mapě Rio. 

Bi9Foi9: Hledal jsem platinovou hru a skončil jsem v místnosti s mapou Rio. Předtím, než 

jsem odešel, viděl jsem hráče s vybavením pro missile glitche a měl dva hlasy na vyhození 

ze hry. Proč by farmáři72 vyhazovali glitchery? Není jednoduchost hlavní důvod, proč lidé 

hrají „krabici ostudy“73? […] Neuvítali by farmáři glitchery, protože by to znamenalo 

rychlejší a snadnější přístup k penězům? (ME25) 

Zatímco missile glitch je ale oficiálně označen jako podvádění, farming na mapě Rio je povolen, i když 

ho někteří hráči vnímají jako exploit nebo glitch. 

Ghostknife72: Dokážu pochopit „krabici ostudy“… do určité míry. Není to opravdový 

podvod, jenom exploit, který dovoluje slabším hráčům hrát platinovou obtížnost pro 

kredity. (ME22) 

MajorStupidity: Farmování je naprosto legitimní (i když nudná) strategie a pouze využívá 

prostředí k získání výhody. Missile glitch je používání známého exploitu[…] 

Bi9Foi9: Ne. Co říkám je, že krabice v Riu je exploit, který nebyl úmyslně dán do hry, 

stejně jako missile glitch nebyl zamýšlenou součástí hry. (ME25) 

Hlavní rozdíl v tom, co je vnímáno jako podvod jak ze strany hráčů, tak ze strany BioWare, se zdá být 

v rozsahu, v kterém exploit ovlivňuje hru. 

MajorStupidity: To (krabice ostudy, pozn. JŠ) je šikovné využití herních mechanik. Missile 

glitch přímo rozbíjí hru. 

CobraJet97: Farmování v Riu prostě není efektivní. Za čas jedné (farmovací) hry na Riu 

stihnete téměř dvě normální hry na Giantu74. (ME25) 

Hráči ale také diskutují o záměrech designéru a úmyslném chování hráčů, které potenciální glitch 

využívají. Proč podle nich není „krabice ostudy“ glitch, resp. exploit? 

CobraJet97: Když designér levelu postavil krabici, do které můžete vkročit, a pak do ní 

umístil bednu s náboji, musel počít s potenciálním exploitem. To je podle mě mnohem víc 

zřejmé než schovávání se za pulty na FBW75. Není to exploit. Je to možná příklad 

špatného designu, ale není to exploit. Žádné chyby v programování nejsou zneužívány. 

(ME25) 

Hráč Bi9Foi9 používá protipříklad glitche na mapě Hydra, který jeho slovy: 

                                                           
72

 Hráči, kteří se účastní farmovacích her. 
73

 Oblast na mapě Rio, v níž jsou hráči imunní proti okamžitému zabití od určitých protivníků. Kvůli této 
vlastnosti je krabice ostudy (z anglického originálu Box of Shame) populární místo pro farmování. 
74

 Firebase Giant – jedna z hratelných map populárních na platinovou obtížnost. 
75

 Firebase White – mapa, která byla dříve využívána pro farmování, než ji BioWare předělal. 
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Bi9Foi9: Hydra glitch76 taky používá prostředí pro získání výhody, ale je považován za 

podvádění. (ME25) 

Hráč CobraJet97 argumentuje skrz úmysl, který musí hráč projevit, když chce spustit exploit na mapě 

Hydra. Oproti tomu na Riu se hráč do „krabice ostudy“ dostane, aniž by úmyslně chtěl využívat její 

potenciální výhody. 

CobraJet97: Hydra glitch vyžaduje určité úmyslné rozhodnutí udělat věci tak, abyste 

využili nedostatek v programování mapy. Abych uvedl příklad: hrál jsem stovky kol na 

mapě Hydra a nikdy jsem omylem neopustil mapu […] Zatímco během hraní Ria jsem 

vešel do krabice dveřmi, které BioWare úmyslně naprogramovali. (ME25) 

Z diskuse o missile glitchi a farmování na Riu je vidět, že hráči se snaží definovat, co je exploit a proč. 

Z používání slova glitch a exploit v diskusních vláknech Mass Effectu 3 můžeme usuzovat, že hráči 

používají slovo glitch jako slovo obecnějšího významu než exploit. Glitch může, ale nemusí být 

zároveň exploitem. 

O missile glitchi se ale i žertuje. Hráč chefcook90 nazval svoje vlákno I'M A MISSLE GLITCHER!!! OH 

NOES!!! (ME14). Nešlo však o klasický missile glitch, hráči vůbec nefungovaly rakety: 

chefcook90: Jedenáctá vlna, celý tým mrtvý až na mě, byl jsem obklíčený dvěma 

praetroiany77 a nejméně třemi sciony78. Tasil jsem raketomet a vystřelil. Počet raket 

ihned klesl na nulu, ale žádné rakety jsem nevystřelil. A pak jsem velmi zle umřel. (ME14) 

Častou součástí vláken o podvádění a glitchích bývá boj s podvodníky. Hráči si mezi sebou radí, koho 

a jak nahlásit. 

Ninja Stan: Podezřelí podvodníci mají být nahlášeni na ME 

ME3MPcheaters@bioware.com. (ME5) 

OperatingWookie: Pokud při hraní multiplayeru Mass Effectu 3 narazíte na něco 

podezřelého, můžete nahlásit vaši zkušenost na ME3MPcheaters@bioware.com. (ME21) 

Hrozba nahlášení se stává v určitých situacích prostředkem, jak si utahovat z hráčů, kteří často 

nenavštěvují oficiální fóra Mass Effectu 3 a neznají tento druh humoru. Typická situace vypadá 

následovně: hráč sdílí svůj nevinný zážitek s glitchem, který se nějak vztahuje ke glitchovým 

exploitům výslovně zakázaným firmou BioWare, ostatní hráči ho jakoby nahlašují a informují ho o 

tom ve vláknu, po chvíli se někdo z nich přizná, že to byla jen legrace.  

Urbynwyldcat: Nechápu, proč mě nahlašujete? Wtf? 

k1ngl1ves: Wow. Neuvěřitelné. Dvakrát nahlášen. 

jimcamx: Je to starý vtip a nechápu, proč si někdo myslí, že je ještě zábavný. Ve 

skutečnosti tě nenahlásili. (ME17) 
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 Hydra glitch spočívá ve skoku mimo část mapy, kde se můžou pohybovat počítačoví protivníci. Hráč 
využívající glitch se může jednoduše bránit před útoky nepřátel. 
77

 Jednotka nepřátelské frakce collectorů. 
78

 Jednotka nepřátelské frakce collectorů. 
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I v případě humorného vlákna I'M A MISSLE GLITCHER!!! OH NOES!!! (ME14) si ostatní hráči utahují, 

že ho nahlásili: 

CobraJet97: Nahlášen. 

Happy Shepard: Dvakrát nahlášen. 

chefcook90: Jenom abychom si to ujasnili, nikdo z vás mě nenahlásil, ne? 

CobraJet97: Proč? Cítíš se provinile, podvodníku? Vydej se na pospas BioWare a sám se 

nahlas. Zastaví to ten zákaz, který se blíží tvým směrem. Teď vážně, nenahlásil jsem tě. 

(ME14) 

Idea nahlašování a trestání podvodníků se velmi výrazně projevuje ve vláknu An idea for crowd-

sourced punkbusting (exploiter and glitcher punishment) (ME3), v němž autor navrhuje nový 

mechanismus trestání podvodníků. Podvodníky jsou v jeho očích především ti, kteří používají missile 

glitch, hydra glitch a další exploity. Z žertu mezi ně na začátku vlákna zařazuje i kosmetické glitche, 

jako je např. neviditelný raketomet, které BioWare oficiálně povoluje. 

Hráč Shnibadabobin v jiném vláknu (ME22) navrhuje, aby se vlákna o missile glitchi nevytvářela a ta 

stávající se nechala vyhasnout. Touto cestou se snaží zajistit, aby noví hráči neměli přístup 

k informacím o missile glitchi a jeho potenciálnímu provedení. 

4.5.3 Star Wars: The Old Republic 

 

V případě Star Wars: The Old Republic se v analyzovaných vláknech až na jednu výjimku (SW19) 

nediskutuje o glitchích využívaných k podvádění. 

Xigfrid: To se stává (glitch, pozn. JŠ), ale diskutoval jsem o tom se svými přáteli, kteří se 

přiznali, že to dělají úmyslně (zabití ve chvíli, když jsi omráčený na zemi, ti ničemové), aby 

vyloučili protivníky ze zápasu. Dělají to, pokud je zápas vyrovnaný. Vyřazení jednoho 

hráče pak zpravidla změní zápas… (SW19)   

I v případě SW19 si faktu, že se popisovaný glitch dá zneužít k podvádění a někteří hráči ho i tak 

využívají, nikdo nevšímá a dále ho nerozebírá. Pouze Xigfrid hodnotí hráče, kteří ho používají, jako 

ničemy. Můžeme tedy jen usuzovat, že s takovým chováním nesouhlasí. 

4.5.4 Shrnutí podvádění  

 

Jak jsem předpokládal již v předchozích kapitolách, vztah k podvádění pomocí glitchů se liší 

v závislosti na množství hráčů a podobě jejich vztahu. Data sice nejsou reprezentativní 

z kvantitativního hlediska, ale i tak nastiňují zajímavý rozdíl mezi zneužíváním glitchů ve hře pro 

jednoho hráče a kooperativní hře pro více hráčů. Pro kompetitivní vztah mezi hráči bohužel nebyla ve 

zkoumaných vláknech téměř žádná relevantní data. Tuto absenci můžeme interpretovat dvěma 

různými způsoby: buď glitche nejsou ve Star Wars: The Old Republic využívány k podvádění, nebo 

hráči používají jiný termín pro „glitchové“ projevy zneužitelné k podvádění. První variantu silně 

podlomuje příspěvek z vlákna SW19 (viz kapitola 4.5.3), druhá je pravděpodobnější, vzhledem 

k metodě výběru materiálu ji ale nelze potvrdit, ani nijak doložit. K absenci také mohlo dojít kvůli 
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relativně malé velikosti vzorku, v případě Star Wars: The Old Republic ale 25 analyzovaných vláken 

představuje cca 40 % z celkových 62 vyhovujících výsledků vyhledávání. 

Ve Skyrimu hráči operují s tím, jak se daný hráč cítil po provedení potenciálního exploitu. I přesto, že 

Bethesda opravuje některé zneužitelné glitche ve hře, sám hráč rozhoduje o závadnosti svého činu, 

protože jím neovlivňuje nikoho jiného než sebe sama a hru. 

V Mass Effectu 3 je zneužívání glitchů zásadní téma, protože potenciální exploit neovlivňuje pouze 

hráče, který ho provádí, ale i ostatní účastníky mutliplayerového zápasu. Hráči používající tzv. missile 

glitch jsou označování za podvodníky. Ostatní hráči jsou ale ochotni jejich chování tolerovat, pokud 

jím neobtěžují nepodvádějící hráče. V praxi jde o to, aby podvádějící hráči nezasahovali glitchy do 

veřejných her a používali je pouze v hrách soukromých. BioWare se snaží podvádění potírat a vybízí 

hráče, aby podvodníky nahlašovali. Kvůli oficiální povaze fór nelze čekat, že někdo bude veřejně 

vybízet k podvádění pomocí glitchů nebo glitchové podvodníky chválit, když ho takový čin může 

ocejchovat jako podvodníka.  

4.6 Využívání glitchů a metagaming 
 

V této kapitole stojíme před problémem toho, co vše zahrnout pod pojem metagaming. Podvádění 

by logicky mělo také spadat pod metagaming (Consalvo, 2007; Salen & Zimmerman, 2004), kvůli jeho 

důležitosti jsem mu ale věnoval samostatnou kapitolu. Proto se teď zaměříme na jevy, kdy je glitch 

úmyslně využíván, ale ne pro získání výhody, ale pro využití samotné – hru s glitchem. 

Tzv. garage door glitch (ME16) je příklad glitche, který hru téměř neovlivňuje, ale někteří hráči ho rádi 

replikují. Garage door glitch spočívá v částečném zablokování dveří na mapě Reactor v multiplayeru 

Mass Effectu 3. Jak shrnuje hráč Mgamerz, tento glitch nemá žádné smysluplné využití: 

Mgamerz: Není to užitečné, ale je zábava to dělat. (ME16) 

Hráči Skyrimu rozebírají jiný glitch, který sice lze využít k získání převahy, analyzované vlákno se však 

věnujeme tomu, co všechno je možné s tímto glitchem dokázat. Tzv. fortify restoration glitch 

ovlivňuje vlastnosti vybavení a hráči pomocí něj mohou dosáhnout obrovských čísel79. 

PIX3L EN3MY: Síla brnění: 10289374 

Dračí plátové brnění: Zvýšení zdraví: o 1240086528 bodů. Zdraví regeneruje: o 

1527440384 % rychleji. 

Dračí plátové boty: Nosnost zvýšena: o 973934592 bodů. Stamina zvýšena: o 

1240086528 bodů […] Co nejlepšího jste udělali vy? (ES17) 

Takové využití glitche samozřejmě zlehčuje hru, od určitého bodu ale jde už pouze o hru s čísly – 

takto silné vybavení je v kontextu hry zbytečné, i o mnoho slabší vybavení by mělo téměř stejný 

výsledek. Tato hra s glitchem proto některým hráčům může přijít zbytečná: 

Devilush: Jenom jsem zvědavý, má nějaký význam mít takhle směšná očarování80? (ES17) 
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 Pro srovnání nejsilnější brnění ze Skyrimu (bez DLC), daedrická zbroj, má základní sílu brnění 144 (The Elder 
Scrolls Wiki, 2011c).   
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Hráč PIX3L EN3MY vysvětluje, jak z původního exploitu došel až k jeho šíleným výsledkům: 

PIX3L EN3MY: Zprvu jsem se snažil o zranění 717 jednu ranou z luku, která by zabila 

jakéhokoli protivníka na obtížnost master. Během toho, co jsem se o to pokoušel, se mi to 

ale vymklo z rukou a zranění narostlo šílených rozměrů. (ES17) 

Nadměrné zneužívání fortify restoration glitche hru ničí tím, že ji dělá velmi jednoduchou. Na druhou 

stranu může ale vytvářet humorné situace. Z diskuse je zřetelné, že hráči nevnímají toto zneužívání 

glitche jako podvádění, ale spíše jako experiment, který odhaluje, co všechno je ve hře možné. 

XxKrebsxX: Myslím si, že boj beze zbraní je jediná věc, na kterou je potřeba použít fortify 

restoration glitch, aby se to dalo používat ve hře. Jinak se pouze frustrujete.  

Nightingale115: Jo, umlátím teď draka pěstmi. 

dudy80: Je to hustý, ale sám bych to nikdy nepoužil. Hra se mi zdá lehká už sama od 

sebe. I tak je to ale zajímavé. (ES17) 

Hranice mezi metagamingem jako experimentováním s tím, co lze se hrou udělat pomocí různých 

glitchů, a podváděním je často velmi tenká. Hráč Ace-Hood se ve vláknu o missile glitchi (ME4) 

vyjadřuje k tomu, že se účastnil na zkoušení tohoto glitche a zjišťoval, za jakých podmínek ho lze 

realizovat. 

Ace-Hood: Pomohl jsem člověku, který objevil glitch, zjistit, co funguje, a indra81 

nefungovala. (ME4) 

Toto přiznání si další člen diskuse k1ngl1ves vysvětluje jako podporu podvádění a v tomto duchu 

hráče Ace-Hood osočuje: 

k1ngl1ves: Díky za to, že ničíš hru. Ču*áku82. (ME4) 

Z ostatních příspěvků hráče Ace-Hood je ale vidět, že podvádění nepropaguje, alespoň ne na půdě 

BioWare Social Network. Právě naopak, ostatní hráče upozorňuje na to, jak podvodníky poznat: 

Ace-Hood: Dávejte si pozor na destroyera83 s explozivní zbraní, která se musí nažhavit při 

střílení. Našel jsem dokument na Googlu, jak to udělat, ale nebudu ho používat, ani ho 

tady zveřejňovat. (ME4) 

Tento případ názorně ukazuje, že používání nebo zkoušení glitche může mít různé motivace, 

podvádění je pouze jednou z nich. Touha objevit to, jak hra funguje a co všechno v ní lze udělat, ať už 

je to zamýšlená součást hry, nebo ne, je další silnou motivací, kterou naznačuje i Newman (2005). 

Různé motivace se často scházejí u jednoho glitche, ke kterému každý hráč může přistupovat z jiného 

důvodu. V případě missile glitche hráči mohou experimentovat s tím, jak ho lze replikovat, aniž by ho 

pak využívali pro získání výhody nad systémem. Znalost exploitů, i když je hráč nevyužívá, může být 

zdrojem hráčského kapitálu (Consalvo, 2007).  

                                                                                                                                                                                     
80

 Očarování (z anglického originálu enchantment) je způsob, kterým se vylepšuje vybavení ve Skyrimu. 
81

 Odstřelovací puška z Mass Effectu 3. 
82

 Přeloženo z anglického originálu D!ck. 
83

 Jedna z hratelných postav v multiplayeru Mass Effectu 3. 
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4.7 Humor versus nepříjemnost 
 

Jak jsem již naznačil v kapitole 1.4, glitch má velký humorný potenciál. Humor jako podnět ke sdílení 

glitche jsem rozebíral v kapitole 4.2. V kapitole 4.4 jsme ale už narazili na případ, kdy ten samý glitch 

přišel hráči ElanorGLF humorný a hráči Sandpanther zčásti také humorný, ale v důsledku nepříjemný 

(ES1). Každý hráč může samozřejmě vnímat stejný glitch jinak, otázkou je, zda nějaké okolnosti 

(kontext) systematicky ovlivňují toto vnímání.  

Pokud použijeme přístup Clary Fernándezové-Varyové (2009) ke hře jako ke druhu performance, 

můžeme hráče, kteří přicházejí do kontaktu s glitchem, rozdělit na aktivní hráče a diváky. Lze 

předpokládat, že diváci budou glitch hodnotit pozitivněji, protože na ně nemá žádné bezprostřední 

negativní dopady. V tomto duchu můžeme vnímat i výše uvedený příklad z kapitoly 4.4. V případě 

hráčů bychom pak měli rozlišovat, zda glitch vyvolávají úmyslně nebo na něj narazili spontánně.  

Obecně lze ale říci, že aspekt nepříjemnosti a humoru se v reakcích hráčů na glitch vzájemně 

nevylučuje. Naopak, hráči popisují vizuálně zajímavý glitch a dodávají, co všechno museli udělat, aby 

vrátili hru do původního stavu: 

EmperorCharles: […]rozhodl jsem se, že se svou postavou budu dělat parkour. Skočil jsem 

přes studnu, a co se stane? Jsem v zemi. Pořád jsem viděl Whiterun84, ale zároveň jsem 

viděl i pod něj. Nemohl jsem se pohybovat, skákat, nic. Musel jsem použít rychlé 

cestování zpátky k branám města. Opravdu divný zážitek. (ES1) 

Sandpanther: Netřeba říkat, že jsem se musel vrátit k starší pozici, a ztratil jsem tak 

spoustu levelů. (ES1) 

Na některých příkladech z analyzovaných vláken také můžeme sledovat moment, kdy nepříjemnost 

způsobená glitchem převáží v očích hráče nad jeho humorným potenciálem. Hráč Ulithium_Dragon 

popisuje glitchové žebříky v Mass Effectu 3, které hráčovu postavu přitáhnou k sobě, i když žebřík 

přeskočí: 

Ulithium_Dragon: Žebříky jsou tak chybové, že už to ani není sranda. „Nemiluju“ nic víc, 

než čekat deset vteřin, až si hra rozmyslí, jestli jsem nad žebříkem nebo pod ním. (ME12) 

Mnoho glitchů ale hráči popisují jednoznačně jako nepříjemnost. V tomto případě jde často o glitche, 

které hráči žádají po vývojářích opravit, viz kapitola 4.4. Explicitní vyjádření o otravných, frustrujících 

glitchích ale najdeme i mimo kontext opravy. 

ErthAnjil: Tohle je zvlášť otravné, pokud se to stane na konci kola. 

Byronious: Je to opravdu frustrující, stane-li se to potom, co skórujete. (SW13) 

_Marou_: Je to sakra otravné[…] Většinou se to ale opraví, když zemřete. (SW23) 

Oba dva pocity motivují hráče k sestavování seznamů nejvtipnějších a nejotravnějších glitchů: The 

weirdest or funniest Graphic Glitches you have seen (ES1),  What's Your Most Hated Multiplayer 

Glitch/Bug? (ME12). 
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Mnohdy je těžké odlišit humorný tón příspěvku od samotného názoru hráče na daný glitch. I glitche 

klasifikované hráči jako ty nejvíc nenáviděné mohou ostatní hráči vnímat jako humorné. Např. hráč 

Darth333 popisuje situaci, kdy se připojil do právě probíhající hry a dříve, než mohl začít ovládat svou 

postavu, byl zabit. 

Darth333: Být vhozen vprostřed probíhající hry, jenom abych zjistil, že mě Banshee 

nabodla dřív, než jsem mohl začít ovládat svou postavu… 

Wolfsbladex: Lmfao85. (ME12) 

Je téměř nemožné rozhodnout, jestli je zdrojem humoru v tomto případě škodolibost hráče 

Wolfsbladex nebo absurdita popisované situace vycházející z její nečekanosti (Bataille & Michelson, 

1986). V obou případech je však humorná situace iniciována glitchem a jeho sdílením s hráčskou 

komunitou. Humor a nepříjemnost tedy nejsou dva vzájemně se vylučující pocity způsobené 

glitchem.  

Opozičním pocitem k humornosti by mohlo být tedy spíš něco, co bychom mohli nazvat jako „nudnou 

chybovost“ příznačnou pro některé jevy označované jako bugy. Některé vhodné příklady můžeme 

najít ve vláknu ME12, které shromažďuje nepříjemné glitche a bugy. Hráči uvádějí problémy 

s chybějící odměnou za odehraný zápas nebo nekonečné čekání na další hráče, které v důsledku nutí 

hráče opustit multiplayerovou místnost. Oba dva tyto glitche/bugy (hráči je explicitně nezařazují ani 

do jedné skupiny) v jádru vyhovují konceptu „nudné chybovosti“: nemají téměř žádný vizuální (ani 

zvukový) projev a jsou zasaženými hráči popisovány jako „otravné, k vzteku, frustrující“. 

Zásadní problém však spočívá v tom, že slova glitch a bug bývají často používána jako synonyma (viz 

kapitola 4.1). Jednoznačné rozdělení „glitch je humorný, bug nudný“ je proto zavádějící a klamavé. 

V situaci, kdy je glitch definován takto vágně a v prostředí herních fórech takto užíván, lze těžko dojít 

k nějakým oslnivým zjištěním, která by odhalila rozdíly mezi glitchy a bugy. 

Kromě „nudné chybovosti“ však lze v materiálu zpozorovat i jiný jev vyhraňující se vůči potenciální 

humornosti. Exploity nebo glitche využívané jako exploity jsou mechanicky využívané pro získání 

výhody. Jejich opakování časem eliminuje původní nečekanost, neznámost glitche – vlastnosti, které 

jsem v kapitole 1.4 identifikoval jako zdroje humoru. Zejména v případě missile glitche (viz kapitola 

4.5.2) je z reakcí hráčů vidět, že jakýkoli původní aspekt humoru se z toho glitche vytratil. To však 

nebrání tomu, aby hráči s humorem diskutovali i o primárně nepříjemném a hráči vesměs 

odsuzovaném glitchi/exploitu. Např. hráč MELGOZA831 otevřel vlákno Missile Glitch is back (ME1) 

prázdným příspěvkem, který hráč jimcamx využil pro svůj vtip. 

MELGOZA831: 

jimcamx: Ano, takhle pak vypadá nepřátelské území. 

JediHarbinger: Zrovna jsem se nahlas zasmál. Díky. (ME1)     

Humor a nepříjemnost nejsou dva vzájemně exkluzivní hráčské pocity, resp. názory na glitch. Humor 

se však do určité míry vytrácí v přítomnosti tzv. „nudné chybovosti“ a mechanického opakování 

glitchů využívaných jako exploity. 
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5. Diskuse a shrnutí 
 

V této kapitole zodpovím všechny tři výzkumné otázky a propojím výsledky analytické části s teorií. 

Výzkumná otázka č. 1: Jak je glitch definován v hráčských komunitách? 

Označení glitch není definováno explicitně, hráči však vymezují glitch vůči příbuzným jevům nebo jej 

používají jako synonymum. Glitch bývá často slučován s bugem, vytváří kategorii glitch/bug – 

samotný tento postup naznačuje, že hráči z pragmatického hlediska v mnoha případech nerozlišují 

tyto dva pojmy. Bug je však primárně zatížen chybovostí, zatímco podle mého názoru glitch se 

vyznačuje především nečekaností. Glitch je vymezován vůči hacku, který už je kvalitativně jiný – 

představuje úmyslný zásah do kódu hry. Některé glitche bývají zároveň označovány jako exploity 

(popř. cheaty), pokud jsou systematicky využívány k získání výhody nad systémem nebo spoluhráči a 

protihráči. 

Pokud se zaměříme na podobu a projevy jevů označovaných jako glitche, najdeme zde jak glitche 

ovlivňující vizuální a zvukovou stránku (fikci), tak přímo pravidla hry. Některé glitche jsou pouze 

domněnkou hráčů, jiné chod hry výrazně neporušují, některé jsou však výrazně chybové. Označení 

glitch je užíváno pro velké množství jevů, jejichž společným rysem je nečekanost vztahující se 

především k herním konvencím a realističnosti. Hráči při popisu glitche často používají slova „divné, 

zvláštní“.   

Kybernetika (Wiener, 1988) se zaměřuje na binární opozice správně x chybně, glitch se ale do velké 

míry vymyká těmto kategoriím a odpovídá více pohledu 16. století na „error“ jako svébytné, ale 

bezcílné toulání (Nunes, 2011b). Glitch podobně jako emergence v počítačových hrách (Juul, 2005) 

není pouhou vlastností technologie, ale je závislý na hráčově vnímání – kontextu, v němž je glitch 

identifikován jako nečekaná změna (Menkman, 2011). Typové situace glitche v kontextu popisuje 

Galloway (2006). 

Stávající definice glitche jako nečekané chybové změny v chování systému (Goriunova & Shulgin, 

2008) přehlíží význam kontextu, především různých konvencí, a klade zbytečný důraz na chybovost. 

Kontextualita glitche je sice přiznána jak jeho nečekaností, tak chybovostí – obě dvě vlastnosti jsou 

binární opozicí k očekávání, resp. ke správnosti – ale zásadní význam kontextu by měl být více 

zdůrazněn. Glitch totiž nevzniká pouze svévolným pohnutím technologie, ale až lidským vnímáním 

takové situace a porovnáním s očekávaným chodem technologie. Abychom mohli něco označit jako 

glitch, jsou nezbytné obě dvě složky – sociální i technologická. Glitch se tak vztahuje 

k fundamentálním otázkám mediálních studií a historickým paradigmatům technologického 

determinismu a sociocentrismu, které však už propojil Raymond Williams ve svém pojednání o 

televizi (Williams, 2003). Neodlučitelné propojení technologické a sociální dimenze je zásadní i pro 

definici glitche. 

Chybovost je častým aspektem glitche, hráči však používají označení glitch i pro jevy, které nelze 

označit jako chybové. Lpění na chybovosti jako základní složce definice je proto zavádějící a přehlíží 

aplikaci pojmu v praxi. 
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Pokud bych měl navrhnout novou obecnou definici glitche, která reflektuje zjištění této práce, zněla 

by takto: „Glitch je nečekaná změna v chování systému přímo se vymezující vůči konvencím 

předpokládaného chování systému.“ 

Výzkumná otázka č. 2: Jak je glitch objeven a sdílen v hráčských komunitách? 

Glitche jsou objevovány náhodně (spontánně) i úmyslně. Spontánním způsobem myslím běžné hraní 

beze snahy vyvolat glitch, úmyslným způsobem myslím cílené experimenty s částmi hry náchylnými 

ke glitchům (na základě předchozí zkušenosti vlastní nebo sdílené v hráčské komunitě) nebo 

experimenty s již objevenými glitchi. 

Sdílení v rámci herních fór probíhá podle logiky vědeckého bádání86. Hráči se snaží svůj zážitek 

s glitchem pospat co nejpřesněji, uvádí všechny možné detaily, které mohly potenciálně glitch 

způsobit nebo ovlivnit. Svůj zážitek se hráči navíc snaží podložit „důkazy“: screenshoty a videy. Pokud 

hráči popíšou gltich příliš vágně a nepřiloží ani žádné důkazy, mohou je jiní hráči je upozornit, že 

takový způsob sdílení glitche je pro komunitu bezcenný, protože nevede k objasnění glitche. Ostatní 

hráči se pak vyjadřují k tomu, zda se s glitchem setkali – de facto potvrzují nebo vyvracejí jeho 

existenci ve hře. 

Podle rámce šiřitelného obsahu (Jenkins et al., 2009b) jsem identifikoval dvě základní motivace pro 

sdílení glitche v hráčských komunitách: informace a humor. Hráči se navzájem informují o existenci 

glitche, upozorňují na jeho potenciální následky. Hráči také zveřejňováním glitche často apelují na 

vývojáře hry, aby hru opravili. Motivace humoru je nejvíce patrná u The Elder Scrolls V: Skyrim, kde 

hráči např. vytvářejí seznamy nejzábavnějších glitchů, úplně chybí u kompetitivní složky Star Wars: 

The Old Republic. 

Výzkumná otázka č. 3: Jaké aspekty glitche vyvolávají diskuse a jaká možná stanoviska hráči 

v takových diskusích zaujímají? 

V teoretické expozici jsem objevil základní aspekty vyplývající z literatury, na které jsem se pak 

zaměřil při analýze materiálu. Kapitoly analytické části pak odpovídají těmto předem vytipovaným 

aspektům: 4.3 Chyba nebo účel, 4.4 Oprava, 4.5 Podvádění, 4.6 Využívání glitchů a metagaming, 4.7 

Humor versus nepříjemnost. 

Chybovost je prvním aspektem, na který jsem se zaměřil při své analýze. Mnoho glitchů 

z analyzovaných diskusních vláken naplňuje rozměr chybovosti – glitche, znemožňují postup hrou 

nebo jej výrazně komplikují. Takové glitche plně vyhovují stávající definici glitche od Goriunovy a 

Shulgina (2008). Některé jevy označované jako glitche se ale pohybují na hranici chyby a úmyslu 

vývojářů. Rozdílné vnímání glitche jako chyby a úmyslu vyplývá z očekávání hráčů. Např. reload 

cancel (kapitoly 4.1 a 4.3) působí na některé hráče jako chyba, přestože ho designéři zamýšleli jako 

součást hry vyplývající z žánrových konvencí bojových počítačových her.  

K neshodám ve vnímání glitche také dochází v situacích, kdy je očekávání narušeno sporem mezi 

realistickým a fantastickým kontextem fikčního světa. Jev označovaný jako glitch v takovém případě 

některým hráčům přijde jako přirozená součást jednoho kontextu, zatímco z pohledu druhého 
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kontextu lze glitch považovat za chybu. Střety těchto dvojích pravidel vytvářejí nečekané situace, 

které jsou označovány jako glitche, mají srovnatelné projevy ve hře, ale nelze je označit za chybu, 

neboť v rámci jedné sady pravidel je takový projev vysvětlitelný a očekávatelný. 

Oprava je aspektem, který přímo navazuje na chybovost. Přestože glitche umožňují tzv. aberantní 

užití hry (Bakardjieva, 2005; Feenberg, 2010; Macek, 2010), dvojí povaha hry jako technologie a textu 

ale často vede k tomu, že hráči po vývojářích požadují opravu glitche, jako by šlo, zjednodušeně 

řečeno, o závadu na stroji. Vzhledem k povaze oficiálních herních diskusních fór monitorovaných 

herními vývojáři ani nelze očekávat, že zde budou hráči vyzývat ke zneužívání glitchů. Přestože se 

většina příspěvků nese v duchu preferovaného užití, objevují se v diskusích velmi rozdílná stanoviska 

k potenciální opravě herních glitchů. 

Glitche, které negativně ovlivňují hru, hráči rozdělují na dvě základní skupiny ve vztahu k opravě: hru 

ničící87 a podružné88. Vzhledem k procesu opravy se mnoho hráčů zasazuje o to, aby byly opraveny ty 

zásadní chybové glitche. Záplatování menších glitchů je podle těchto hráčů ztrátou času, s malými 

glitchi se lze sžít a naučit se je ignorovat. Někteří hráči však požadují opravu i těch podružných 

glitchů, které přímo hru neničí, ale mohou narušovat imerzi. 

Požadavky na opravu hráči odůvodňují tím, že si koupili produkt, který nefunguje tak, jak by měl. 

Druhou stranu diskuse zastupují hráči, kteří vývojáře omlouvají a vnímají glitche jako nedílnou 

součást počítačových her jako média, podobně jako je Krapp (2011) přirovnává k tahům štětce. 

Někteří hráči označují určité glitche za neopravitelné. Ne všichni ale touží po opravě glitchů, někteří 

hráči popisují zklamání pramenící z toho, že se nějaký zajímavý glitch sám během hraní napravil. 

Zvláštním tématem jsou fanouškovské opravy. Moddeři, kromě vyvíjení samotných modifikací, také 

mohou v prostředí her pro jednoho hráče vytvářet neoficiální patche, které lze však aplikovat pouze 

na PC verze her. Opravování glitchů (a bugů) se stává měřítkem programátorských schopností. 

Existence amatérských patchů je pak používána jako argument pro kritiku herních společností, jež 

podle některých hráčů upřednostňují vydávání nových her před opravou těch stávajících.       

Podvádění je dalším důležitým aspektem glitche, do určité míry se mu již věnovala Consalvová 

(2007). Její typologie podvádění jako získávání výhody se ale primárně zaměřuje na prostředí MMO 

her, v nichž jsou najednou přítomny všechny módy interakce a počty zapojených hráčů jako u mých 

tří příkladů dohromady, a i jiné techniky podvádění než glitch. 

V případě hry pro jednoho hráče The Elder Scrolls V: Skyrim se objevují názory, podle nichž jde o 

podvádění, pokud se při využití glitche hráč sám cítí provinile jako podvodník. Tento pohled se 

přibližuje závěrům Consalvové, která glitch využitý jako exploit popisuje: „zákony hry nebyly 

porušeny, jen šikovně ohnuty.“ (2007, p. 117) 

Kooperativní mód Mass Effectu 3 vyvolává živější diskuse o podvádění. Vzhledem k povaze oficiálního 

monitorovaného herního fóra celkem logicky převažují negativní ohlasy na podvádění, mnoho hráčů 

je však ochotno podvádění tolerovat, pokud se neděje ve veřejných hrách. Podvodníci poctivým 

hráčům kazí zábavu ze hry. Vývojáři totiž penalizují jak podvodníky, tak hráče, kteří s podvodníky hrají 

dvě a více her v řadě. Zaznívají ale i hlasy, které podvodníky ospravedlňují s ohledem na to, jak je 
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nastaven systém odměn a vybavení ve hře, jenž nutí hráče buď utrácet reálné peníze, nebo tzv. 

farmit. Hráči se také snaží vůbec definovat rozdíl mezi podváděním a nevinnou interakcí s glitchem. 

Podváděním myslí záměrné chování, které jde proti designéry zamýšlenému stylu hraní, a spojují ho 

s technickým nedostatkem v programu, který má za následek zneužitelný glitch. Na druhou stranu 

využití designérské chyby, která vyústí v emergentní glitch, není pro všechny hráče podváděním. 

V případě kompetitivního módu Star Wars: The Old Republic se až na jednu výjimku o podvádění 

nediskutuje. 

Meta-hra s glitchem je aspektem blízkým k podvádění, ale vztahuje se na situace, kdy je glitch 

využíván k jiným účelům než k získávání výhody. Hráči experimentují s glitchi, aby zjistili, co všechno 

je ve hře možné udělat, ač to nebylo vývojáři tak zamýšleno. Tento jev vyvolaný důrazem na 

explorativní funkci v herním designu (Aarseth, 1997) a pojetím hry jako navigovatelného prostoru 

(Manovich, 2002) bychom po Newmanově vzoru (2005) hraní s počítačovými hrami mohli nazvat jako 

hru s glitchem, resp. meta-hru. Znalosti glitchů, exploitů totiž ovlivňují sociální status hráče, který 

Consalvová (2007) nazývá hráčský kapitál. Glitche jako neplánovaná součást hry spadají spíše do 

meta-hry (Salen & Zimmerman, 2004). 

Experimenty s glitchem místy vytvářejí humorné situace, jejichž humorný potenciál vyplývá 

z nečekanosti popsané různými teoriemi humoru a smíchu (Bataille & Michelson, 1986; Bergson et 

al., 2008; Koestler, 1964). Hráči také replikují glitch jen pro jeho replikaci, aniž by měl humorný 

potenciál nebo nějak znatelně ovlivňoval chod hry. V určitých případech se „nevinné“ experimenty 

pohybují na hranici podvádění: někteří hráči experimentují s glitchi ve formě exploitů, aby získali 

hlubší informace o hře a jejím fungování, exploity však sami nepoužívají pro získání výhody. 

Humor a nepříjemnost jsou důležité aspekty glitche vycházející z jeho nečekanosti a potenciální 

chybovosti. Analyzovaný materiál ukazuje, že tyto dva pocity se však nevylučují a mohou být 

způsobeny tím stejným glitchem i u jednoho hráče. V hráčské komunitě může vyvolat smích i zprvu 

jednoznačně nepříjemný glitch. Forma sdílení, absurdita popisované situace a potenciální škodolibost 

ostatních členů komunity má vliv na vnímání glitche jako humorného, byť i zároveň nepříjemného. 

V takových situacích je nemožné odlišit, zda glitch přišel hráči humorný už v situaci, kdy ho ve hře 

prožíval, nebo až během jeho sdílení, výsledný humorný aspekt to ale nemění, vždy byl nastartován 

glitchem a hráč, resp. hráčská komunita, mu tento aspekt během procesu objevení, sdílení a diskuse 

přisoudil. 

Z hlediska humoru je důležitější zaměřit se na to, jaké glitche nevyvolávají smích a jaké společné rysy 

takové glitche mají. V analytické části jsem identifikoval dva základní rysy, které nazývám nudná 

chybovost a mechanické opakování. Nudná chybovost postrádá výrazný vizuální (nebo zvukový) 

projev, významně zde převažuje chybový aspekt glitche. Mechanické opakování je spíš proces než 

rys, při kterém i dříve potenciálně humorný glitch ztrácí svou humornost – proces opakování odebírá 

glitchi kvalitu nečekanosti a vytváří z něj něco běžného a fádního. Mechanické opakování je běžné u 

glitchů využívaných jako exploity. 

Ostatní aspekty nastíněné v teoretické expozici se v analyzovaném materiálu už výrazně 

neprojevovaly. Pokusím se však vysvětlit, čím to bylo způsobeno.  
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Estetická stránka glitche není předmětem diskusí na fórech, hráči glitche nehodnotí jako výtvarné dílo 

– glitch je popisován explicitně tím, co hráč viděl na obrazovce. Hodnotící přídavná jména se vztahují 

k nečekanosti glitchové situace: divné, zvláštní, děsivé apod. Tato absence estetického hodnocení je 

dle mého názoru zapříčiněna povahou hry jako nelineárního interaktivního textu, kvůli které glitch 

vstupuje do mnoha interakcí s hrou, hráčem, komunitou a vývojáři. Estetika glitche je pouze jednou 

z mnoha perspektiv, kterou můžou hráči zaujmout při diskusích na herních fórech. Z analyzovaného 

materiálu lze usuzovat, že jiné aspekty jsou pro hráče důležitější. 

Performance glitche je téma, které je neodlučitelně spjato s jakýmkoli pozorováním glitchových 

herních videí. O performanci samotné se ale nijak nediskutuje. Někteří hráči vyjadřují přání, že by 

chtěli glitch zažít na vlastní kůži. 

Téma fabrikace glitche se velmi vzdáleně objevuje v diskusích o glitchích ve Star Wars: The Old 

Republic, ve kterých hráči objasňují fungování některých herních projevů, které jsou na pomezí 

glitche, exploitu, cheatu a hacku. V terminologii používané na fórech by ale fabrikovaný glitch byl 

nazván jako hack nebo mod, v prostředí kompetitivní online počítačové hry jsou takové úpravy 

zakázané. Fabrikace glitchů, jak jsem ji nastínil v teoretické expozici, se ale týká spíše vizuálních 

glitchů, nikoliv glitchů využívaných jako exploity. 
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Závěr 
 

Tato práce měla za úkol prozkoumat význam glitche pro hráčské komunity. Podle mých znalostí jde 

zřejmě o první praktický výzkum publika a jeho vztahu ke glitchi. Předchozí práce (zmíněné jmenovitě 

v úvodu a teoretické expozici) se věnovaly teoreticko-filozofické a technické rovině, popř. v oblasti 

estetiky glitchového umění pak jeho tvůrcům. Z tohoto důvodu jsem se také zaměřil na hráčské 

komunity, které se do styku s glitchem dostávají při běžném hraní téměř každodenně. Mým cílem 

bylo analyzovat „obyčejný“ glitch, který hráči objevují, sdílejí a pak o něm diskutují na herních fórech, 

nikoliv mnohem viditelnější humorná glitchové videa, která dosahují milionů zhlédnutí na YouTube. 

Identifikoval jsem základní aspekty glitche, které jsou důležité pro aktivní členy hráčské komunity, jak 

hráči používají označení glitch a jak glitch samotný objevují a sdílejí. Povaha materiálu oficiálních 

herních fór s sebou samozřejmě přinesla některé komplikace spojené s aspektem podvádění, jak ale 

přiznává i Consalvová (2007), která volila při svém vlastním výzkumu podvádění v počítačových hrách 

metodu rozhovorů: k chování považovaném za nemorální se lidé nechtějí hlásit, byť by se tak chovali. 

Vzhledem k tomu, že jde o první takový výzkum publika a jeho vztahu ke glitchi, nabízejí se mnohá 

další témata, jimiž by se mohlo ubírat další bádaní. Předpoklad, že glitch přímo vyplývá z kontextu 

herních konvencí a realističnosti, by bylo zajímavé otestovat na hrách s různě abstraktní fikční 

složkou. Moje kvalitativní analýza by také mohla být doplněna kvantitativní studií, která by 

poměřovala výskyt jednotlivých aspektů glitche v hráčských diskusích. Jako důležité se jeví 

prozkoumat také vztah herních médií a samotných vývojářů ke glitchi. V případě médií by bylo 

zajímavé se zaměřit na zdroje glitchů v článcích herních žurnalistů. 
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Summary 
 

This thesis is divided by three research questions which address different parts of the glitch 

phenomenon. I will now summarize my findings in response to these three research questions. 

RQ1: How do gaming communities define the glitch? 

Players do not define glitch explicitly. The term glitch is also often used interchangeably with the 

term bug. On the other hand, terms hack, and to some extent even cheat, are employed to form a 

distinction between unpredictable situations emerging from an unmodified code of the game 

(glitch/bug) and situations created by game modifications (hack, in some cases cheat). 

If we decide to describe glitches by their manifestations, we can recognize many vastly different 

types of glitches altering both the fiction and the rules of the game. Some glitches are only in the 

minds of players, others have marginal impact on the game as whole, while some literally break the 

game. The main connection between all these manifestations described as glitches is their 

unpredictability which arises from the context, mainly from video game conventions and synthetic 

realism (Manovich, 2002). The current academic definition of glitch (Goriunova & Shulgin, 2008) is in 

my opinion both lacking and misleading: it focuses too much on the faultiness of the glitch and 

overlooks the crucial role of context (Menkman, 2011) which is rooted in glitch’s similarities to 

emergence (Juul, 2005), at least in terms of digital technology. The contextual quality of glitch 

emphasizes its dual nature as both the technological manifestation and the subject of human 

cognition; it also corresponds with two of the main themes of media studies: technological 

determinism versus social constructivism, as it connects both in the spirit of Raymond Williams’ 

(2003) thoughts on television.  

RQ2: How is the glitch being identified and shared in gaming communities? 

Players encounter glitches both accidentally and on purpose. The sharing of glitches within the 

gaming community works on the principles of scientific research. Players use evidence (videos, 

screenshots) when talking about glitches and try to validate or falsify a glitch. If a player describes a 

glitch too vaguely and does not present any evidence, others will point out that this style of sharing is 

useless for the community as it does not help players to identify the causes and manifestation of a 

given glitch. 

Using the framework of spreadable media (Jenkins et al., 2009b), I identified two main motivations 

for sharing of glitches within the online gaming communities: information and humor. Players share 

information about glitch in order to warn their colleagues. Some players also share glitches for their 

humorous potential and create lists of the funniest glitches.      

RQ3: Which aspects of the glitch are important for gaming communities and how do they view 

them? 

I identified the main aspects of a glitch from the perspective of active participants of online 

discussion forums. Faultiness, as I explained in the answer to RQ1, is a major aspect of a glitch, but is 

not present in all cases described by players as a glitch. Players sometimes ask themselves and 

developers whether an unpredictable situation is caused by a glitch or is in fact a feature. The crucial 
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role of context is tangible in moments when two sets of rules collide. It usually happens when the 

fantastic meets the realistic and the expectations of gameplay become unclear: what is wrong within 

one set of rules can be perfectly sound within the other one. 

Patching the glitches is a major topic in players’ discussions. In relation to potential fixes, players 

differ between two types of glitches: game breaking and minor. Players usually prefer fixing the 

major ones and learn to ignore the smaller glitches. But some players demand patches even for the 

marginal glitches as they break the game’s immersion for them. The potential for aberrant use 

(Bakardjieva, 2005; Feenberg, 2010; Macek, 2010) is not explored in the analyzed discussions, 

probably due to official monitored nature of the forums. Players often view games as a technology 

which needs to be repaired when not working according to expectations. 

Cheating is also connected to glitches. Consalvo (2007) already explored this aspect to some extent 

but I try to analyze the influence of different player relations (single player, cooperative, competitive 

multiplayer) in players’ interpretation of a glitch as an exploit or a cheat. In the case of single player 

Elder Scrolls V: Skyrim, determining whether using a glitch a cheating is up to the player. Does he 

himself feel guilty or not? On the other hand, players of Mass Effect 3 cooperative multiplayer mode 

are mostly against cheating by exploiting a glitch, but they tend to tolerate exploits in private games 

where it does not directly affect them. Unfortunately, the analyzed discussion threads of competitive 

PvP mode of Star Wars: The Old Republic did not contain any relevant data. Metagaming is an aspect 

of a glitch closely connected to cheating. Players interact with glitches not only to gain advantage but 

to experiment with it in the sense of the explorative function of cybertext (Aarseth, 1997) and the 

navigational space of a game (Manovich, 2002). Exploring all the possible glitches can bring players a 

gaming status (Consalvo, 2007) and is a part of metagame which is built by the community around 

the game (Salen & Zimmerman, 2004). In some occasions metagaming is bordering with cheating 

when players experiment with an exploitative glitch not to gain advantage themselves but to learn 

more about the game and its possibilities. 

Humor is also an important aspect of a glitch. The unpredictable nature of a glitch often has a 

potential to make players laugh and is explained by many theories of humor and laughter (Bataille & 

Michelson, 1986; Bergson et al., 2008; Koestler, 1964). I have found that humor and annoyance are 

two aspects of a glitch that can be present at the same time. But not every glitch is funny. I have 

identified two common features of these humorless glitches: lack of strong visual or aural qualities, 

and frequent repetition symptomatic to glitches used as exploits.     

Other aspects did not play any significant role in the analyzed discussions. 
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Přílohy 
 

Příloha č. 1:  

Seznam analyzovaných vláken – The Elder Scrolls V: Skyrim, vyhledaných k 26. březnu 2013. 

Název vlákna Autor vlákna URL Datum Kód 
The weirdest or funniest 
Graphic Glitches you have 
seen. 

ElanorGLF http://forums.bethsoft.com/topic/1451359-the-
weirdest-or-funniest-graphic-glitches-you-have-
seen/ 

2013 ES1 

Dragonborn DLC is now live. 
Report all bugs and glitches 
*HERE* 

Dave of War http://forums.bethsoft.com/topic/1443375-
dragonborn-dlc-is-now-live-report-all-bugs-and-
glitches-here/ 

2013 ES2 

Hearthfire bugs/glitches, 
general performance 

Litter1 http://forums.bethsoft.com/topic/1445017-
hearthfire-bugsglitches-general-performance/ 

2013 ES3 

Is there a Dragon Plague in 
Skyrim? (Something is Killing 
the Dragons and it ain't me) 

Carmen Willow http://forums.bethsoft.com/topic/1449572-is-
there-a-dragon-plague-in-skyrim-something-is-
killing-the-dragons-and-it-aint-me/ 

2013 ES4 

400 Hours of Glitches Chain64 http://forums.bethsoft.com/topic/1449319-400-
hours-of-glitches/ 

2013 ES5 

Hearthfire DLC final opinion ChAoTic_MaYhE
m 

http://forums.bethsoft.com/topic/1446516-
hearthfire-dlc-final-opinion/ 

2013 ES6 

Bugs I have encountered 
since the 1.8 patch 

matts4389 http://forums.bethsoft.com/topic/1447312-bugs-i-
have-encountered-since-the-18-patch/ 

2013 ES7 

i need help to get several 
things patched 

zodiachild http://forums.bethsoft.com/topic/1446807-i-
need-help-to-get-several-things-patched/ 

2013 ES8 

Bethesda's Quality Assurance 
team 

kbacks http://forums.bethsoft.com/topic/1428996-
bethesdas-quality-assurance-team/ 

2012 ES9 

Abusing Skyrim Mechanics! hor3zoli http://forums.bethsoft.com/topic/1440888-
abusing-skyrim-mechanics/ 

2013 ES10 

Hroar Dialogue Glitch speeddevil4040 http://forums.bethsoft.com/topic/1437900-hroar-
dialogue-glitch/ 

2013 ES11 

stealth detection problem aboringsn http://forums.bethsoft.com/topic/1435592-
stealth-detection-problem/ 

2013 ES12 

Starting anew..... Wrath of Bastila 
Shan 

http://forums.bethsoft.com/topic/1434773-
starting-anew/ 

2013 ES13 

Please Fix Item Placement / 
Mechanics 

cooll666725 http://forums.bethsoft.com/topic/1430519-
please-fix-item-placement-mechanics/ 

2012 ES14 

Staff Making With Neloth.... 
(Is This Supposed To 
Happen?) 

Tiberius_of_Sky
rim 

http://forums.bethsoft.com/topic/1429586-staff-
making-with-neloth-is-this-supposed-to-happen/ 

2012 ES15 

A few (still) unresolved issues 30noir http://forums.bethsoft.com/topic/1427696-a-few-
still-unresolved-issues/ 

2012 ES16 
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Insane Weapon/Armor Stats PIX3L EN3MY http://forums.bethsoft.com/topic/1426596-
insane-weaponarmor-stats/ 

2012 ES17 

1.8 Patch (Bugs & Glitches 
During The Opening Scenes) 

Tiberius_of_Sky
rim 

http://forums.bethsoft.com/topic/1424179-18-
patch-bugs-glitches-during-the-opening-scenes/ 

2012 ES18 

Anyone else experiencing 
stutters/low framerate ever 
since patch 1.6? 

hmlk10 http://forums.bethsoft.com/topic/1417747-
anyone-else-experiencing-stutterslow-framerate-
ever-since-patch-16/ 

2012 ES19 

Why hasn't the "What we're 
working on" sticky been 
updated since Feb 8th? 

Solidscale http://forums.bethsoft.com/topic/1413691-why-
hasnt-the-what-were-working-on-sticky-been-
updated-since-feb-8th/ 

2012 ES20 

Family Heirloom Quest 
somehow failed 

Burgo361 http://forums.bethsoft.com/topic/1413223-family-
heirloom-quest-somehow-failed/ 

2012 ES21 

No glass or goat horns?... nickmemphis http://forums.bethsoft.com/topic/1411221-no-
glass-or-goat-horns/ 

2012 ES22 

No steward, disappearing 
weapons, and a family 
question 

blobhyde http://forums.bethsoft.com/topic/1410888-no-
steward-disappearing-weapons-and-a-family-
question/ 

2012 ES23 

Hearthfire causing Massive 
load times 

kosmos36 http://forums.bethsoft.com/topic/1409091-
hearthfire-causing-massive-load-times/ 

2012 ES24 

Hearthfire house duplicating 
items. 

Jbeelby http://forums.bethsoft.com/topic/1409514-
hearthfire-house-duplicating-items/ 

2012 ES25 
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Příloha č. 2:  

Seznam analyzovaných vláken – Mass Effect 3, vyhledaných k 25. březnu 2013. 

Název vlákna Autor vlákna URL Datum Kód 
Missile glitch is back MELGOZA831 http://social.bioware.com/forum/1/topic/

343/index/16380846 
2013 ME1 

I think I just missile glitched 
by accident!? 

jimcamx http://social.bioware.com/forum/1/topic/
343/index/16379214 

2013 ME2 

An idea for crowd-sourced 
punkbusting (exploiter and 
glitcher punishment) 

Pyroninja42 http://social.bioware.com/forum/1/topic/
343/index/16377547 

2013 ME3 

Insane amount of missle 
glitchers now 

NobleVigilante http://social.bioware.com/forum/1/topic/
343/index/16377251 

2013 ME4 

Oh missle glitch how 
annoying are thou. 

Ace-Hood http://social.bioware.com/forum/1/topic/
343/index/16373083 

2013 ME5 

Weird no powers glitch Rakugi http://social.bioware.com/forum/1/topic/
343/index/16370217 

2013 ME6 

So right now I'm in this glitch 
/bug... 

CapShep http://social.bioware.com/forum/1/topic/
343/index/16369268 

2013 ME7 

I think there is a Glitchy in 
Vancouver extraction zone. 

Tallgeese_VII http://social.bioware.com/forum/1/topic/
343/index/16368183 

2013 ME8 

I just ran into 2 Missile 
Glitchers... 

Aryck1095 V2 http://social.bioware.com/forum/1/topic/
343/index/16367951 

2013 ME9 

Wondering now is a good 
time to start rocket glitching. 

Psylis http://social.bioware.com/forum/1/topic/
343/index/16363750 

2013 ME10 

Kill steal glitch? soulstriker09 http://social.bioware.com/forum/1/topic/
343/index/16362925 

2013 ME11 

What's Your Most Hated 
Multiplayer Glitch/Bug? 

Ulithium_Dragon http://social.bioware.com/forum/1/topic/
343/index/16358632 

2013 ME12 

Missile Glitchers are back. N7NJA982 http://social.bioware.com/forum/1/topic/
343/index/16352854 

2013 ME13 

I'M A MISSLE GLITCHER!!! OH 
NOES!!! 

chefcook90 http://social.bioware.com/forum/1/topic/
343/index/16352199 

2013 ME14 

Exploitable Adas cloaking 
glitch 

jimcamx http://social.bioware.com/forum/1/topic/
343/index/16351792 

2013 ME15 

Garage Door Glitch on 
Reactor Hazard 

Mgamerz http://social.bioware.com/forum/1/topic/
343/index/16351787 

2013 ME16 

Level glitch? Urbynwyldcat http://social.bioware.com/forum/1/topic/
343/index/16350242 

2013 ME17 

Are Disrupter IV or Armor IV 
ammo glitched? 

Leeeeeroy jenkins http://social.bioware.com/forum/1/topic/
343/index/16342845 

2013 ME18 

More and more missile 
glitchers after the Reckoning 
patch 

GoldZero1 http://social.bioware.com/forum/1/topic/
343/index/16333771 

2013 ME19 

Weird Cryo Blast Glitch N7NJA982 http://social.bioware.com/forum/1/topic/
343/index/16328393 

2013 ME20 

I caught somebody glitching 
in agame I was in. 

ZzaarreellAlt http://social.bioware.com/forum/1/topic/
343/index/16326274 

2013 ME21 

Wasn't the rocket glitch 
fixed? 

Ghostknife72 http://social.bioware.com/forum/1/topic/
343/index/16322203 

2013 ME22 

Escort Drones glitching more 
often now 

ZoM_Head http://social.bioware.com/forum/1/topic/
343/index/16322162 

2013 ME23 

How Sentry Turrets should 
work. (Wierd glitch or 
cheat?) 

Tecco http://social.bioware.com/forum/1/topic/
343/index/16320549 

2013 ME24 

Rio box farming vs missile 
glitching 

Bi9Foi9 http://social.bioware.com/forum/1/topic/
343/index/16319267 

2013 ME25 

 

  



[60] 
 

Příloha č. 3:  

Seznam analyzovaných vláken – Star Wars: The Old Republic, vyhledaných k 26. březnu 2013. 

Název vlákna Autor vlákna URL Datum Kód 
glitch or hack?? Powergear http://www.swtor.com/community/showt

hread.php?t=594073 
2013 SW1 

is this a glitch? RxRobo http://www.swtor.com/community/showt
hread.php?t=589327 

2013 SW2 

getting logged out when 
entering wz's - glitch 

FourPawnBenoni http://www.swtor.com/community/showt
hread.php?t=572994 

2012 SW3 

PVP Glitch? random_kick http://www.swtor.com/community/showt
hread.php?t=567188 

2012 SW4 

Bioware - fix the stuck in 
crouch voidstar glitch for the 
love of god 

FourPawnBenoni http://www.swtor.com/community/showt
hread.php?t=558704 

2012 SW5 

Bw - fix the stuck in crouch 
glitch in voidstar 

FourPawnBenoni http://www.swtor.com/community/showt
hread.php?t=554443 

2012 SW6 

Another PvP glitch? Really 
BW? 

Zintiel http://www.swtor.com/community/showt
hread.php?t=542037 

2012 SW7 

Op healer glitch - 5k damage 
medal 

MelliMelon http://www.swtor.com/community/showt
hread.php?t=528837 

2012 SW8 

Rating Glitch RiP_AzaZeL http://www.swtor.com/community/showt
hread.php?t=514417 

2012 SW9 

Hit for 59k, glitch or hack ? niiall http://www.swtor.com/community/showt
hread.php?t=490403 

2012 SW10 

Operative glitch. Dozoku http://www.swtor.com/community/showt
hread.php?t=470467 

2012 SW11 

Anyone Else Come Across 
this Glitch 

Koensayr http://www.swtor.com/community/showt
hread.php?t=437587 

2012 SW12 

PvP spawn glitch ErthAnjil http://www.swtor.com/community/showt
hread.php?t=427813 

2012 SW13 

PvP Spawn Glitch ErthAnjil http://www.swtor.com/community/showt
hread.php?t=427816 

2012 SW14 

Voidstar Glitch? GamingVertigo http://www.swtor.com/community/showt
hread.php?t=419432 

2012 SW15 

Novare coast glitch deadguyjr http://www.swtor.com/community/showt
hread.php?t=417715 

2012 SW16 

Glitch in Hutball Ortof http://www.swtor.com/community/showt
hread.php?t=393894 

2012 SW17 

warzones glitch smellyperson http://www.swtor.com/community/showt
hread.php?t=394328 

2012 SW18 

booted from pvp due to 
glitch 

DarthErebus http://www.swtor.com/community/showt
hread.php?t=380757 

2012 SW19 

Party screen glitch Kgorr http://www.swtor.com/community/showt
hread.php?t=378890 

2012 SW20 

Alderan PVP Glitch (With 
Video) 

BeastlyMattN http://www.swtor.com/community/showt
hread.php?t=355630 

2012 SW21 

Alderaan Warzone Glitch? Mazira http://www.swtor.com/community/showt
hread.php?t=354213 

2012 SW22 

Sniper Cover (bug, glitch or 
cheat) 

MogarDJ http://www.swtor.com/community/showt
hread.php?t=343117 

2012 SW23 

Warzone Graphics Glitch sixshades http://www.swtor.com/community/showt
hread.php?t=341440 

2012 SW24 

Huttball Glitch (Stuck under 
the map the entire game) 

Darkarchx http://www.swtor.com/community/showt
hread.php?t=81494 

2011 SW25 

 


