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Abstrakt*

Gamifikace!je!v!současnosti!jeden!z!nejrychleji!rostoucích!trendů!v!marketingu.!

Zabývá! se! problematikou! přilákání! nových! zákazníků! a! udržení! si! stávajících!

za!pomoci! zavádění! herních! mechanik! a! principů! do! neherního! prostředí.!

Gamifikace!není!jen!současný!trendový!pojem.!Podle!analytické!firmy!Gartner!bude!

mít!do!roku!2014!každá!větší!společnost!gamifikačního!konzultanta,!kterému!bude!

přikládána!stejná!váha,!jako!v!současnosti!expertům!na!nová!média!a!sociální!sítě.!

Tato!bakalářská!práce!se!bude!zaměřovat!na!gamifikaci!směrem!k!webu,!webovým!

službám! a! online! marketingu.! Klade! si! za! cíl! jednak! vyložit! samotný! pojem!

gamifikace! a! přiblížit! základní! herní! mechanismy! aplikovatelné! v! prostředí!

internetu,! ale! zároveň! i! popsat! a! zhodnotit! praktické! příklady! užití! gamifikace!

směrem!k!online!marketingu.!

!

Abstract*

Gamification!is!right!now!one!of!the!fastest!rising!trends!in!marketing.!It!focuses!

on!gaining!new!customers!and!keeping!current!ones!by!bringing!game!mechanics!

and!game!principles! to!non`gaming!environment.!Gamification!however! isn’t! just!

a!buzzword.! Gartner! says! that! by! 2014! every! bigger! company! will! have! its!

gamification! consultant,!who! should!be! as! important! as! social!media! experts! are!

now.!This!thesis!is!focusing!on!gamification!towards!web,!web!services!and!online!

marketing.! It! serves! not! only! as! an! academic! introduction! to! the! term! itself,!

but!also! shows! how! to! apply! game!mechanics! on! the! Internet.! It! also! describes!

and!evaluates!real!life!examples!of!gamification!in!online!marketing.!
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Úvod*
S! vědomým! užíváním! gamifikace,! čili! implementováním! herních! prvků!

a!mechanik! do! neherních! prostředí,! se! v! naší! společnosti! stále! ještě! příliš! často!

nesetkáváme.! V! českém! akademickém! prostředí! neexistují! materiály,! které! by!

se!věnovaly! výkladu! samotného! pojmu! a! popisovaly! jeho! základní! mechaniky!

a!praktiky.!Právě!proto! jsem!si! toto! téma!vybral!ke!zpracování!ve!své!bakalářské!

práci.!

!

Jelikož!se!dá!„gamifikovat“!jakákoliv!oblast!lidského!života,!musel!jsem!své!téma!

zaměřit!pouze!na!jednu!konkrétní.!V!praktické!části!své!práce!se!tak!budu!věnovat!

pouze!gamifikaci! v!online!marketingu.!Oblast! internetu! je!mi!blízká,! a! tak!věřím,!

že!dokážu!najít!a!popsat!opravdu!zajímavé!a!funkční!příklady.!

!

Moje!práce!bude!mít!dvě!hlavní!části:!

• V! první! části! se! budu! věnovat! teorii! `! vysvětlím,! co! vlastně! gamifikace! je,!

popíši! její! stěžejní! prvky! a! obecné! možnosti! jejich! aplikace.! Podívám! se!

na!motivaci! a! podněty,! které! člověka! vedou! ke! hraní! her.! Také! rozeberu!

základní! typologii!hráčů!podle!Richarda!Bartla!a! její!využití!v!každodenních!

lidských!činnostech.!

• Ve! druhé! části! se! zaměřím! na! konkrétní! příklady! gamifikace! a! jejich! užití!

v!online! marketingu.! U! vybraných! webových! služeb! budu! popisovat!

konkrétní!herní!mechaniky,!které!mají!za!úkol!jak!přitáhnout!nové!zákazníky,!

tak!udržet!ty!stávající.!

!

Rád!bych!předeslal,!že!kromě!pár!základních!pojmů!studia!her!nezbytných!pro!

pochopení! lidské! touhy! hrát! si,! tato! práce! nebude! mít! nic! společného!

ani!s!elektronickými! hrami,! ani! s! ekonomickou! teorií! her! a! teorií! rozhodování.!

Gamifikace!může!sdílet!s!těmito!oblastmi!podobné!postupy,!ale!v!principu!se!jedná!

o! zcela! odlišné! problematiky.! V! zásadě! platí,! že! gamifikovaným! systémem!

nemůžeme!nazývat!nic,!co!od!prvního!pohledu!působí!jako!hra.!Gamifikace!využívá!

pouze! ty! jednotlivé! herní! mechaniky,! jimiž! se! snaží! upravit! zkušenost,!

kterou!člověk!s!daným!systémem!má.!
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!

Vzhledem!k!úzce!vymezenému!charakteru!práce!se!tak!ukázaly!zdroje!Reality)is)

Broken! a! Game) Theory,! které! zmiňuji! v! tezích,! jako! nadbytečné.! Ve! velké! míře!

naopak! čerpám! z! knihy!For) the)Win! profesora!Werbacha,! která! vyšla! až! v! druhé!

polovině!roku!2012.!

!

Na! rozdíl! od! předpokládané! struktury! jsem! práci! rozšířil! o! jednu! kapitolu! `!

vzhledem! k!rozsáhlosti! tématu! jsem! herní! mechaniky! a! princip! jejich! využití!

v!online!marketingu!rozdělil!na!dvě!samostatné!sekce.!!!

!

Od! své! práce! si! slibuji,! že! bude! případným! čtenářům! sloužit! jako! stručný!

akademický! úvod! do! problematiky! a! že! dokáže! vymezit! základní! možnosti!

pro!využití!těchto!prvků!v!oblasti!internetových!portálů!a!služeb.!



!

3 3!

1. Gamifikace*
V!polovině!roku!2011!vydala!přední!poradenská!společnost!Gartner!prognózu,!

že! více! než! polovina! organizací! zabývajících! se! inovacemi! bude! tyto! inovační!

procesy!do!roku!2015!gamifikovat.1!V!podobné!zprávě!z!roku!2012!poté!dodává,!

že!během! roku! 2015! bude! používat! gamifikaci! k! transformaci! svých! obchodních!

operací!40!%!ze!světové!tisícovky!největších!společností2.!Možná!právě!díky!těmto!

zprávám!se!v!posledních!dvou!letech!začíná!o!gamifikaci!mluvit!stále!častěji.!Povyk,!

který!kolem!tohoto!pojmu!vzniknul,!zašel!tak!daleko,!že!bylo!slovo!„Gamification“!

zařazeno!do!užšího!výběru!pro!slovo!roku!amerického!Oxford!Dictionary.3!

!

1.1. Historie*a*výklad*pojmu*
A! co! to! vlastně! ta! gamifikace! je?! Podle! již! zmiňovaného!oxfordského! slovníku!

se!jedná! o! „aplikaci) typických) herních) elementů) do) ostatních) činností,) například)

do)online) marketingu,) pro) povzbuzení) interakce) s) produktem) či) službou“.4! Žádný!

český! ekvivalent! se! zatím! neujal,! nejblíže! by! byl! asi! pojem! zhernění,! popřípadě!

zhernit!(od!gamifikovat).!V!této!práci!budu!používat!pouze!původní!anglicismus.!

!

I!když!samotný!pojem!gamifikace!před!rokem!2011!téměř!neexistoval5,!nejedná!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!Gartner!Says!By!2015,!More!Than!50!Percent!of!Organizations!That!Manage!Innovation!

Processes!Will!Gamify!Those!Processes.!Gartner![online].!2011`04`12![cit.!2013`04`13].!

Dostupné!z:!http://www.gartner.com/newsroom/id/1629214!
2!Gartner!Reveals!Top!Predictions!for!IT!Organizations!and!Users!for!2013!and!Beyond.!

Gartner![online].!2012`10`24![cit.!2013`04`13].!Dostupné!z:!

http://www.gartner.com/newsroom/id/2211115!
3!Oxford!Dictionaries!Word!of!the!Year!2011:!squeezed!middle.!OUPBlog:)Oxford)University)

Press’s)Academic)Insights)for)the)World![online].!2011`11`23![cit.!2013`04`13].!Dostupné!z:!

http://blog.oup.com/2011/11/squeezed`middle/!
4!Gamification.!In:!Oxford)Dictionaries)(British)&)World)English)![online].![cit.!2013`04`13].!

Dostupné!z:!http://oxforddictionaries.com/definition/english/gamification!
5!Gamification.!Google)Trends![online].![cit.!2013`04`13].!Dostupné!z:!

http://www.google.com/trends/explore#q=gamification!
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se! o! novinku.! S! nějakou! formou! gamifikace! se! setkáváme! téměř! každý! den.!

Příkladem! nechť! jsou! nejrůznější! věrnostní! programy,! ať! už! je! to! v! nákupním!

řetězci! nebo! v! oblíbené! kavárně.! Těmi! nejprestižnějšími! a! nejrozšířenějšími! jsou!

pak!věrnostní!programy!leteckých!společností.!Neexistuje!snad!aerolinka,!u!které!

by! se! v! současnosti! nedaly! sbírat! body! za! nalétané! míle.! Průkopníkem! v! této!

oblasti!byly!American!Airlines,!které!v! roce!1981!spustily!program!AAdvantage.6!

Dříve!nebo!později!se!se!svými!vlastními!programy!připojily!i!ostatní!společnosti.!

Dnes! jsou! tyto! tzv.! frequent) flyer)programy!často!provázány!v! rámci! jednotlivých!

leteckých! aliancí.! Zároveň! může! zákazník! na! jeden! „mílový“! účet! sbírat! body!

nejenom!z!uskutečněných! letů,!ale! i!z!pronájmů!aut,!pobytů!v!hotelích!a!dokonce!

v!případě! některých! kreditních! karet! i! z! každodenních! drobných! nákupů.!

Nasbírané!body!pak! lze! směnit!například!za!volné! letenky!do!exotické!destinace,!

či!za!bezplatné!povýšení!na!o! třídu! lepší!hotelový!pokoj.!Držitelé!elitních! statusů!

se!mohou!těšit!z!exkluzivních!letištních!salónků,!soukromých!telefonních!asistentů!

a! podobně.! Letecké! společnosti! svými! věrnostními! programy! pomocí! základních!

herních! mechanik! vytváří! z! obyčejných! činností! něco! neobyčejného.! Vytváří!

zábavu.!

!

1.1. Úvod*do*studia*her*a*vazba*her*na*gamifikaci*
V! úvodu! jsem! zmínil,! že! se! práce! nebude! zabývat! elektronickými! hrami.! To!

se!týká! nejenom! videoher! jako! média,! ale! i! reklamních! počinů! v! oblasti!

advergamingu7.! Gamifikace! ve! svém! základu! není! prvoplánové! využívání!

samostatně! fungujících! her! a! následné! nucení! zákazníků! v! účasti! v! nich.!

Při!využívání! gamifikace! se! snažíme! upravit! již! zaběhlé! procesy! tak,! aby! byly!

„zábavnější“.!Snažíme!se!vytvořit!hru!z!našich!životů.!

!

Obecná! definice! hry! podle! Erica! Berneho! zní:! „Hra) je) souvislý) sled) druhotných)
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6!History!of!Loyalty!Programs.!FrequentFlier.com![online].![cit.!2013`04`13].!Dostupné!z:!

http://www.frequentflier.com/programs/history`of`loyalty`programs/!
7!RADD,!David.!The!Secrets!of!Advergaming.!BloombergBusinessweek![online].!2007`05`23!

[cit.!2013`04`13].!Dostupné!z:!http://www.businessweek.com/stories/2007`05`23/the`

secrets`of`advergamingbusinessweek`business`news`stock`market`and`financial`advice!
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doplňkových) přenosů,) jež) směřují) k) jasně) definovanému,) předem) známému)

výsledku.“8! Berne! říká,! že! velké! množství! našich! činů,! sociálních! interakcí,!

či!životních!postojů,! jsou!vlastně!hry.!Hry,!ve!kterých!někdo!určil!pravidla!a!které!

mají!jasný!cíl.!

!

Robert! Calloise! říká,! že! hra! je! vždy! svobodná,! oddělená! od! běžných! aktivit,!

nejistá,! neproduktivní,! vázána! pravidly! a! fiktivní9.! Hry! dělíme! podle! Cailloise!

do!dvou!hlavních!kategorií!podle! jejich!organizovanosti!na!hry! typu! ludus,! čili! ty,!

které! mají! předem! daná! pravidla! a! tím! pádem! i! předpokládaný! výsledek,! a! hry!

typu!paidia,! což! jsou! ty! s! otevřeným!průběhem! a! koncem.! Tyto! pak! dále! dělíme!

podle!cíle!hry!do!čtyř!podkategorií.!U!her!typu!ludus!rozlišujeme!mimicry,!což!jsou!

hry!založené!na!výměně!rolí! (například!divadelní!představení!nebo!dobrodružné!

hry!typu!Dračí!doupě)!a!ilinx,!což!jsou!hry!založené!na!změně!vnímání!(například!

jízda! na! kolotoči,! rychlá! jízda! autem).! U! her! typu! paidia! mluvíme! o! agon,!

kompetitivních!hrách!(například!šachy),!a!alea,!hrách!založených!na!šanci!a!štěstí!

(například!ruleta)10.!Rozdíl!ve!hrách!typu!ludus)a!hrách!typu!paidia!není!v!češtině!

na! rozdíl! od! angličtiny! na! první! pohled! patrný,! používáme! pro! obě! stejný! výraz!

„hra“.! V! angličtině! je! jejich! rozlišení! velice! snadné:! game! (ludus),! play! (paidia).!

Jedna!hra!samozřejmě!nemusí!patřit!striktně!do!jedné!kategorie,!vždy!se!to!odvíjí!

od!úhlu!pohledu.!Například!automobilové!závody!jsou!pro!řidiče!určitě!hrou!typu!

ilinx,!zatímco!pro!sázkaře,!který!si!vsadil!na!výherce,!se!jedná!o!alea.!!

!

Podle! Werbacha! a! Huntera! je! důležitý! aspekt! jakékoliv! hry! v! tom,! že! je!

dobrovolná11.!Pokud!jsme!nuceni!se!bavit,!tak!se!logicky!bavit!nebudeme.!Werbach!

dále!hru!definuje!jako!sérii!našich!rozhodnutí!a!jejich!následků.!Nejdůležitější!u!hry!

ovšem! je! ten! odlišný! pocit! od! reality.! I! obyčejný! úředník! se! může! stát! hráčem!

při!vykonávání! pracovních! povinností! ve! své! kanceláři.! Stačí! k! tomu! pouze!

správná,!jakoby!z!jiného!světa!pocházející,!pobídka.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8!BERNE,!Eric.!Jak)si)lidé)hrají.!Praha:!Svoboda,!1970,!s.!52.!
9!CAILLOIS,!Roger.!Man,)Play,)and)Games.!Urbana:!University!of!Illinois!Press,!2001.!s.!9.!
10!CAILLOIS,!Roger.!Man,)Play,)and)Games.!Urbana:!University!of!Illinois!Press,!2001.!s.!12.!
11!WERBACH,!Kevin!a!Dan!HUNTER.!For)the)Win:)How)Game)Thinking)Can)Revolutionize)

Your)Business.!Philadelphia:!Wharton!Digital!Press,!2012.!s.!38.!
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!

V! první! polovině! 20.! let! přišel! holandský! historik! Johan! Huizinga! s! pojmem!

„magický! kruh“.! Označuje! tak! ohraničenou! (ať! už! pomyslně! či! reálně)! oblast,!

ve!které! se!odehrává!hra.!Hráč!při! vstupu!do! této!oblasti! automaticky!přistupuje!

na!pravidla!hry!a!potlačuje!pravidla!reálného!světa.!Hra!se!v!daný!okamžik!stává!

skutečností,!ať!už!jsou!její!pravidla!sebeabsurdnější12.!!

!

Úkolem!gamifikace! je! vytvářet!magický! kruh! v! každodenním! životě! za! použití!

rutinních!činností!a!úkolů.!Vytváří!právě!ten!typ!pobídky,!který!učiní!z!obyčejného!

úředníka! hráče.! Hráče,! jehož! cílem! není! vysoké! skóre! někde! mimo! jeho! obor!

pracovní!činnosti,!ale!„vysoké!skóre“!jeho!produktivity.!To!samé!platí!i!pro!využití!

gamifikace!v!marketingu.!Správné!uchopení!techniky!nám!umožní!zákazníka!snáze!

zapojit!do!činností,!které!by!mu!jinak!připadaly!nezajímavé!a!nudné.!

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12!HUIZINGA,!Johan.!Homo)Ludens:)A)Study)of)the)PlayaElement)in)Culture.!Boston:!Beacon!

Press,!1980,!s.!9`13.!



!

7 7!

2. Lidská*motivace*a*typologie*hráčů*
Každý! člověk! očekává! od! hry! něco! jiného.! Už! samotný! průběh! jakékoliv! hry!

se!u!různých!lidí!liší.!Dokonce!se!ani!nedá!říct,!že!by!společným!cílem!všech!hráčů!

byla!touha!vyhrát.!To,!s!jakou!motivací!a!s!jakým!očekáváním!hráč!do!hry!vstupuje,!

určuje! její! výsledek.! I! způsob,! jakým! se! lidé! ve! hře! chovají,! se! odlišuje.! Zároveň!

platí,!že!to,!jak!se!člověk!chová!ve!hře,!se!odráží!i!v!jeho!skutečných!rozhodnutích!

a!činech.! Proto! by! mělo! dokonalé! pochopení! lidské! motivace! a! hráčských! typů!

předcházet!každému!pokusu!vybudovat!funkční!gamifikovaný!systém.!

!

2.1. Motivace*
Zjednodušeně!by!se!dalo!říct,!že!je!myšlenka!gamifikace!postavena!na!správném!

motivování.! Na! motivování! zaměstnanců/zákazníků,! aby! se! chovali! určitým!

způsobem!a!aby!konali!určité!činy.!Motivace!je!základním!hnacím!kamenem!každé!

činnosti.! Bez! správné! motivace! zaměstnanci! padají! do! letargie! a! klesá! jim!

výkonnost.! Zákazníci! mohou! být! naprosto! lhostejní! k! činnostem,! které! po! nich!

jejich!značka!vyžaduje,!pokud!v!nich!oni!sami!neuvidí!nějaký!smysl.!

!

Werbach! a! Hunter! určují! tři! hlavní! kategorie! aktivit,! u! kterých! je! motivace!

nejdůležitější:13! kreativní! činnost,! všední! úkoly! a! změny! chování/postojů.! Právě!

tyto! aktivity! se! tak! stávají! nejvhodnějšími! kandidáty! ke! gamifikaci.! U! každé!

z!těchto! aktivit! se! pak! samozřejmě! zvolený! způsob! motivace! liší.! Řadový! účetní!

ve!velké!korporaci!zřejmě!na!vidinu!kreativní!seberealizace!a!zadostiučinění!moc!

neuslyší.! Pokud! ovšem! bude! na! základě! předem! daných! indikátorů! veřejně!

hodnocena!výkonnost!jeho!i!jeho!kolegů,!může!to!být!pro!něj!dostatečná!motivace!

pro! snahu! o! zlepšení! se.! Tím! spíš,! pokud! na! nejpracovitějšího! zaměstnance!

na!konci!čeká!nějaká!lákavá!odměna.!

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13!WERBACH,!Kevin!a!Dan!HUNTER.!For)the)Win:)How)Game)Thinking)Can)Revolutionize)

Your)Business.!Philadelphia:!Wharton!Digital!Press,!2012.!s.!45.!



!

8 8!

2.1.1. Vnitřní*a*vnější*motivace*
Z!psychologického!hlediska!rozlišujeme!motivaci!vnější!a!vnitřní.!Zatímco!vnější!

motivace! vychází! z! okolního! prostředí! (např.! odměny,! pobídky! ostatních! lidí),!

vnitřní! motivace! je! spojena! s! naším! vědomím! a! s! našimi! základními! potřebami.!

Vnitřní!motivace!je!vázána!na!naši!vůli!a!chtění14.!Nedá!se! jednoznačně!říct,!co! je!

účinnější.!Lidé!mohou!být!k! jedné!činnosti!motivováni! jak!vnitřně,! tak!z!vnějšku.!

Záleží!pouze!na!konkrétní!situaci,!která!motivace! je!silnější.!Pokud!to! jde,! je!vždy!

lepší!spoléhat!na!motivaci!vnitřní.!Lze!předpokládat,! že! tato!vazba!bude!pevnější!

a!trvalejší.!Funkční!gamifikovaný!systém!by!tak!určitě!měl!vhodně!kombinovat!oba!

zmíněné! typy.! Ideálním! je! stav,! kdy! pečlivě! vybraný! systém! vnějších!motivátorů!

vhodně!stimuluje!a!doplňuje!vnitřní!potřeby!a!cíle!daného!jednotlivce.!

!

V! některých! případech! se! však! může! stát,! že! snaha! o! přidání! vnějších!

motivátorů! může! i! člověka! se! silnou! vnitřní! motivací! v! konečném! důsledku!

demotivovat.!Například!dítě,!které!ve!svém!volném!čase!rádo!hraje!tenis,!je!vnitřně!

motivované.!Dělá!něco!pro!své!vlastní!potěšení.!Pokud!začne!hrát!tenis!závodně!a!

bude! vyhrávat,! motivace! se! přehoupne! ve! vnější.! Dítě! bude! hrát! a! trénovat!

s!vidinou! vítězství! a! odměny.! Když! ovšem! přijde! někdo! lepší! a! ono! začne!

prohrávat,! hrozí! riziko,! že! tenisu!nechá! a! zanevře!na!něj! navždy.!Dříve! vzdálená!

vnější! motivace! převezme! kontrolu! a! dítě! nakonec! zůstane! naprosto!

demotivované.!!

!

Daniel!H.! Pink! tvrdí,! že! jednou! z!nejhorších!odměn!mohou!být! často!peníze15.!

Pokud! se! vše! začne! točit! převážně! kolem! finančního! ohodnocení,! jakýkoliv! jiný!

důvod!k!provádění!činnosti!se!může!vytratit.!Lidé!častěji! lépe!reagují!na!odměny,!

které! mají! hodnotu! trvalejší,! jako! například! společenský! status.! Dokonce! i!

imaginární! hodnost,! či! postup! o! další! úroveň! ve! věrnostním! systému,! jsou! často!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
14!RYAN,!Richard!M.!a!Edward!L.!DECI.!Intrinsic)and)Extrinsic)Motivations:)Classic)

Definitions)and)New)Directions![online].!University!of!Rochester,!2000![cit.!2013`04`24].!

Dostupné!z:!http://mmrg.pbworks.com/f/Ryan,+Deci+00.pdf!
15!PINK,!Daniel!H.!Drive:)The)Surprising)Truth)About)What)Motivates)Us.!New!York,!NY:!

Penguin,!2011.!s.!183.!
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lepšími!motivátory,!než!peníze.!

!

Podle! Zichermanna! a! Cunninghama! je! hlavním! úskalím! u! přidávání! vnějších!

prvků! do! prostředí! s! fungující! vnitřní! motivací! to,! že! není! cesty! zpět16.! Pokud!

jednou! začnu! dávat! odměny,! nemůžu! s! tím! již! přestat.! U! peněz! to! pak! platí!

dvojnásob.!

!

Při!gamifikaci!je!vždy!třeba!správně!odhadnout!cílového!zákazníka!a!nabídnout!

mu!takový!systém!odměn,!který!se!co!nejlépe!trefí!do!jeho!vnitřních!tužeb.!

!

2.1.2. Motivace*ke*hraní*her*
Touha!hrát!si!je!zakořeněna!v!samotné!podstatě!lidského!bytí.!Neexistuje!nikdo,!

kdo! by! někdy! v! životě! nehrál! nějakou! hru.! Ať! už! se! jedná! o! dětskou! stavebnici,!

videohru,! či! divadelní! představení,! hry! jsou! nedílnou! součástí! našich! životů.!

Nezáleží! na! tom,! zda! je! máme! spojeny! s! relaxací,! oddychem,! soutěžením!

či!dětstvím,!základní!myšlenka!se!nemění.!Touha!hrát!si!je!v!každém!z!nás.!

!

Již! dříve! jsem! zmínil,! že! podle! Berneho! hrajeme! hry,! i! když! si! to!

neuvědomujeme.! Celý! náš! společenský! život! je! protkaný! hrami,! které! hrajeme!

se!svým!okolím.!Příkladem!je!třeba!běžné!rande!mezi!mužem!a!ženou.!Oba!aktéři!si!

na! začátku! určili! role! a! podle! těch! se! během! daného! večera! chovají.! Oba! jdou!

na!rande! s! určitým! cílem,! kterého! se! vhodně! zvolenými! „hráčskými“! taktikami!

snaží! dosáhnout.!Dalším!příkladem!může! být! vysokoškolské! studium.! I! zde! jsme!

přistoupili! na! pravidla! hry,! kterou! hrajeme.! Sbíráme! kredity! a! známky,!

postupujeme!do!vyšších!ročníků!a!snažíme!se!dospět!k!cíli!`!získat!titul.!!

!

Proč! nás! tedy! baví! stále! se! účastnit! nějakých! her?! Hry! totiž! přímo! působí!

na!základní!lidské!psychologické!potřeby.!Nicole!Lazzaro!říká,!že!rozlišujeme!čtyři!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
16!ZICHERMANN,!Gabe!a!Christopher!CUNNINGHAM.!Gamification)by)Design:)Implementing)

Game)Mechanics)in)Web)and)Mobile)Apps.!Sebastopol,!Calif.:!O'Reilly!Media,!2011.!s.!27.!



!

10 10!

druhy!„zábavy“17,!kterou!nám!hra!může!přinést:!

• Těžká! zábava! je! postavena! na! kompetitivnosti.! Hráč! soutěží! a! snaží! se!

vyhrát.!Ve!hrách!poskytujících!těžkou!zábavu!často!figurují!výzvy!a!žebříčky.!

Motivátorem!je!tedy!snaha!být!nejlepší,!vynikat!v!něčem!nad!ostatními.!

• Snadná!zábava! přináší!nové!a!nepoznané.!Tyto!hry! se! většinou!odehrávají!

v!bohatém! a! rozsáhlém! světě,! nebo! obsahují! množství! mytologie.! Hráč! je!

zvědavý!a!dychtivý!objevit!více.!Motivací!pro!hráče!je!prozkoumávat,!objevit!

něco!zajímavého.!!

• Zábava!založená!na!změně!duševního!rozpoložení!`!Zde!nemusí!jít!nutně!

o!hry!typu!Ilinx!(hry!měnící!vnímání).!Jedná!se!o!ten!druh!zábavy,!který!hráči!

přináší! pocit! relaxace! a! uvolnění.! Hra! působí! na! emoce! a! stimuluje! smysly!

tak,!aby!hráče!zcela!pohltila!a!přivedla!na!chvíli!do!jiného!světa.!

• Sociální! zábava! nám! dává!možnost! interakce! s! ostatními! hráči.! Lidé! často!

navazují! společenský!kontakt! skrze!hru! a!naopak!vyhledávají! společenskou!

hru!kvůli! lidskému!kontaktu.!Vzniká!Huizingův!magický!kruh,!ve!kterém!se!

lidé!nemusí!cítit!v!rozpacích!z!nově!navázané!známosti,!ale!mohou!přijmout!

roli,!kterou!jim!udává!hra.!

!

2.2. Typy*hráčů*
Stejně! jako! musíme! při! tvorbě! gamifikovaného! systému! pochopit! motivace!

našich!zákazníků,!musíme!také!brát!v!potaz! jejich!chování!ve!hrách.!V!návaznosti!

na!cílovou!skupinu!tak!bude!gamifikace!vždy!nejúspěšnější,!pokud!nabídne!ve!hře!

hráči!právě!to,!co!od!ní!očekává.!!

!

V! roce! 1996! vydal! britský! profesor! Richard! Bartle! práci! „Hearts,! Clubs,!

Diamonds,!Spades“,!ve!které!se!zabývá!různými!přístupy!k!účasti!ve!hrách.!Vytvořil!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
17!LAZZARO,!Nicole.!Why)We)Play)Games:)Four)Keys)to)More)Emotion)Without)Story!

[online].!2004![cit.!2013`04`13].!Dostupné!z:!http://www.mud.co.uk/richard/hcds.htm!
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tak!základní!typologii!hráčů18.!Bartle!svoji!studii!postavil!na!intenzivním!zkoumání!

hráčů!masových!online!her,!kde! již!od! jejich!vzniku!v!80.! letech!pozoroval! různé!

vzorce! chování.! Nejdříve! rozlišil,! že! se! hráči! dají! rozdělit! do! dvou! skupin! podle!

toho,!zda!je!více!zajímá!herní!svět,!nebo!ostatní!hráči.!Dále!zjistil,!že!někteří!hráči!

primárně!konají!činnosti!vůči!ostatním!hráčům/hernímu!prostředí!(akce),!zatímco!

ostatní! preferují! činnosti! konané! spolu! s! ostatními! hráči/prostředím! (interakce).!

Vznikl!základní!graf!hráčských!typů!(Obrázek)1).!

!

!
 

Obrázek!1!

!

!

Čtyři!základní!hráčské!typy,!vyplývající!z!grafu,!jsou!následující:!

• Achievers!–!„šplhouni“,!kteří!se!zaměřují!na!akce!vůči!hernímu!světu!

• Explorers!–!„průzkumníci“,!kteří!se!zaměřují!na!interakci!s!herním!světem!

• Socializers!–!„socializátoři“,!kteří!se!zaměřují!na!interakci!s!ostatními!hráči!

• Killers!–!„zabijáci“,!kteří!se!zaměřují!na!akci!vůči!ostatním!hráčům!

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
18!BARTLE,!Richard!A.!Hearts,)Clubs,)Diamonds,)Spades:)Players)Who)Suit)MUDs![online].!

1996![cit.!2013`04`13].!Dostupné!z:!http://www.mud.co.uk/richard/hcds.htm!
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2.2.1. Achievers*
Do! této! skupiny! patří! hráči,! které! žene! kupředu! vidina! vítězství! nad! herním!

světem.!Chtějí!se!stávat!stále!mocnějšími,!postupovat!v!žebříčcích!nebo!plnit!úkoly.!

Nejde!jim!ani!tak!o!porážku!ostatních!hráčů,!jako!spíš!o!vlastní!seberealizaci.!Mají!

tendenci! shromažďovat! zajímavé! a! vzácné! předměty/informace! a! nejvíce! je! těší!

„pocit!z!dobře!vykonané!práce“.!V!reálném!světě!jsou!achievers!důležitou!součástí!

každého!týmu,!protože!jej!mají!tendenci!hnát!kupředu.!Problémem!je,!pokud!se!má!

vyvinout! systém! pouze! pro! tuto! skupinu! hráčů.! Je! těžké! vyvinout! systém,!

ve!kterém!může! vyhrát! každý.! A! pokud!achievers! prohrají,! hrozí! riziko,! že! o! hru!

ztratí!zájem.!!

!

Mezi!činnosti,!které!achievers!ve!hře!vyhledávají,!patří!například19:!

• Sbírání!odznaků!a!vyznamenání!

• Monitorování!postupu!hrou!

• Zvyšování!úrovní!

• Sbírání!cenných!předmětů!a!artefaktů!

• Získávání!obdivu!za!splnění!těžko!proveditelných!úkolů!nebo!akcí!

• Detailní!analýza!a!pochopení!herních!pravidel!a!mechanik!

!

2.2.2. Explorers*
U!explorers! jde!ve!hře!primárně!o!prozkoumávání!a!objevování.!Snaží!se!vědět!

o!herním! prostředí,! světě! nebo! příběhu! naprosto! všechno! včetně! drobných!

doplňujících! detailů.! Nemají! potřebu! se,! na! rozdíl! od! achievers,! svými! objevy!

nikomu! chlubit.! Vše! dělají! pouze! pro! své! vlastní! potěšení.! Pokud! ovšem! nálezy!

a!poznatky!sdílí!s!ostatními,! je! to!často!ve!stylu!sdílení!komunitního.!Neočekávají!

za!něj! od! ostatních! uznání! ani! reciproční! služby.! Pro! explorers! je! náplní! hry!

samotný!proces!objevování.!Jiný!cíl!často!buď!vůbec!nemají,!nebo!mu!nepřikládají!

zdaleka!takovou!váhu.!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
19!RADOFF,!Jon.!Game)On:)Energize)Your)Business)With)Social)Media)Games.!Indianapolis,!

IN:!Wiley!Publishing,!Inc.,!2011.!s.!76.!
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!

Explorers!ve!hře!rádi!dělají!například!následující20:!

• Vytváření!map!

• Objevování!historie!a!mytologie!herního!světa!

• Nalézání!míst,!o!kterých!nikdo!jiný!neví!

• Hledání!nejkratší!trasy!mezi!dvěma!místy!

• Objevování!tajemství!

!

2.2.3. Socializers*
Socializers!hrají!hry!čistě!pro!lidský!kontakt!a!společenskou!interakci.!Mají!rádi,!

pokud!se!mohou!během!hry!bavit!s!ostatními!a!sdílet!své!emoce.!Hra!samotná! je!

pro!ně!potom!silně!vázána!právě!na!společenské!emoce.!Socializers!ovšem!nehrají!

pouze!pro!pocit!hry!a!pro!lidský!kontakt.!Jde!jim!i!o!samotný!průběh!hry!a!vítězství.!

Tyto! dva! prvky! jsou! ale! odsunuty! na! druhou! kolej! a! slouží! jako! kulisa!

pro!navazování!a!udržování!dlouhodobých!lidských!vztahů.!!

!

Socializers!mají!rádi,!když21:!

• Organizují!společenské!aktivity!

• Získávají!prestiž!

• Jsou!milováni!

• Vedou!skupiny!

• Poznávají!nové!lidi!

• Získávají!přátele!a!jsou!schopni!je!ovlivňovat!!

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
20!RADOFF,!Jon.!Game)On:)Energize)Your)Business)With)Social)Media)Games.!Indianapolis,!

IN:!Wiley!Publishing,!Inc.,!2011.!s.!77.!
21!RADOFF,!Jon.!Game)On:)Energize)Your)Business)With)Social)Media)Games.!Indianapolis,!

IN:!Wiley!Publishing,!Inc.,!2011.!s.!77.!
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2.2.4. Killers*
V! populaci! je! hráčů! typu! killers! nejméně.! S! achievers) sdílí! touhu! vyhrát! a! být!

nejlepší,! ale! pouze! vítězství! jim! nestačí.! Pro! jejich! naprostou! spokojenost! musí!

někdo! jiný! prohrát.! Zároveň! jim! dělá! radost,! pokud! jejich! vítězství! nad! jejich!

protivníkem!vidí!co!nejvíce!dalších!hráčů.!Od!těch!poté!očekávají!obdiv!a!respekt.!

Někdy! ovšem! pro! killers! pouhé! vítězství! není! dostačující! a! snaží! se,! aby! jejich!

protivník! co! nejvíce! trpěl.!Mezi!killers! tak! vzniká! až! nezdravá! soupeřivost.! Jejich!

motivace!může!zajít!tak!daleko,!že!porážení!ostatních!hráčů!staví!nade!vše!ostatní.!

Killers! poté! můžou! zcela! ignorovat! skutečný! cíl! hry,! pokud! k! němu! soupeření!

nevede.!

!

Killers)jsou!rádi,!když22:!

• Se!jich!ostatní!bojí!

• Nad!ostatními!dominují!

• Mohou!vyjadřovat!svou!pýchu!

• Vyhledávají!a!zažívají!adrenalin!

• Okupují!vrchní!příčky!žebříčků!

!

2.2.5. Bartlův*test*
Na! základě! Bartlovy! hráčské! typologie! sestrojili! Erwin! Andreasen! a! Brandon!

Downey!komplexní!test!hráčské!psychologie,!takzvaný!Bartlův!test.!Test!původně!

vznikl! pro! testování! hráčů! několika! specifických! online! her,! díky! svému! záběru!

se!ovšem! rozšířil! na! širokou!hráčskou! veřejnost.!K!dnešnímu!datu! testem!prošlo!

téměř! 800! tisíc! subjektů23.! Člověk! není! nikdy! výhradně! jedním! typem,!může! být!

směsí! všech! čtyř.! Test,! který! se! skládá! ze! 30! otázek,! pak! procentuálně! vyjádří!

složení!osobnosti!na!základě!získaných!odpovědí.!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
22!RADOFF,!Jon.!Game)On:)Energize)Your)Business)With)Social)Media)Games.!Indianapolis,!

IN:!Wiley!Publishing,!Inc.,!2011.!s.!78.!
23!Bartle!Test!of!Gamer!Psychology.!GamerDNA![online].![cit.!2013`04`13].!Dostupné!z:!

http://www.gamerdna.com/quizzes/bartle`test`of`gamer`psychology!
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!

Pro! potřeby! gamifikace! se!Bartlův! test!může! hodit! k! otestování! vzorku! cílové!

skupiny.!Při!tvorbě!našeho!gamifikovaného!systému!pak!budeme!mít!lepší!znalost!

našich! zákazníků! a! budeme!moct! snáze! dodat! pro! ně! zajímavé! řešení.! Vzhledem!

k!již! zmiňovanému! masovému! rozšíření! testu! a! jeho! oblibě! především! u! hráčů!

online! her! se! dá! předpokládat,! že! výsledky! budou! reflektovat! realitu.! I! podle!

Richarda!Bartla!můžou!být!výsledky!testu!pro!herní!designéry!vysoce!přínosné24.!

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
24!BARTLE,!Richard!A.!Designing)Virtual)Worlds.!Indianapolis,!Ind.:!New!Riders!Pub.,!2004.!

s.!145.!
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3. Herní*mechaniky*a*dynamiky*
Základními!stavebními!prvky!každého!gamifikovaného!systému!jsou,!jak!už!bylo!

zmiňováno,! herní! mechaniky.! Mechaniky! vyvolávají! určité! interakce! s! hráčem!

a!vznikají! takzvané! herní! dynamiky.! Spolu! s! třetí! kategorií,! estetikou,! tyto! poté!

tvoří! MDA! model! (mechanics,! dynamics,! aesthetics),! který! je! vlastně! takový!

metodologický! základ! každého! herního! designu.! S! MDA! modelem! přišli! v! roce!

2004! Robin! Hunicke,! Marc! LeBlanc! a! Robert! Zubek! ve! snaze! vytvořit! jednotný!

analytický!přístup!ke!zkoumání!her25.!

!

Zjednodušeně! by! se! dalo! říct,! že! herní! mechaniky! jsou! prvky! pevně! dané,!

využívající! jasně! definované! funkcionality! a! pravidla.! Herní! dynamiky! vznikají!

interakcí!mezi! hráčem!a!mechanikami.! Většinou!můžeme!dané!dynamiky!přesně!

předpovídat,! ale! nemůžeme! je! pevně! ukotvit.! Jejich! uskutečnění! závisí! na! hráči!

samotném!a!na! jeho! činech.!Herní! estetikou! se! rozumí!emocionální! reakce!hráče!

na!předem!definované!situace,!které!tyto!reakce!mají!u!hráče!vyvolat.!

!

3.1. Základní*herní*mechaniky*
Existuje! nepřeberné! množství! herních! mechanik,! ovšem! pouze! část! z! nich! je!

využitelná! pro! potřeby! gamifikace.! Nejdůležitější! je! podle! Zichermanna!

a!Cunninghama! těchto! šest:! body,! odznaky,! žebříčky,! úrovně,! výzvy/úkoly,!

onboarding26.! Těmto! šesti!mechanikám! se! budu! věnovat! i! já! ve! své! práci,! jelikož!

jsou! zdaleka! nejrozšířenější! a! i! s! pouze! jejich! znalostí! dokážeme! analyzovat!

naprostou!většinu!současných!gamifikovaných!systémů.!

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
25!HUNICKE,!Robin,!Marc!LEBLANC!a!Robert!ZUBEK.!MDA:)A)Formal)Approach)to)Game)

Design)and)Game)Research![online].![cit.!2013`04`13].!Dostupné!z:!

http://www.cs.northwestern.edu/~hunicke/MDA.pdf!
26!ZICHERMANN,!Gabe!a!Christopher!CUNNINGHAM.!Gamification)by)Design:)Implementing)

Game)Mechanics)in)Web)and)Mobile)Apps.!Sebastopol,!Calif.:!O'Reilly!Media,!2011.!s.!36.!
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3.1.1. Body*
Body,!bodování,!či!nejrůznější!způsoby!udržování!skóre!jsou!přítomny!v!našem!

každodenním!životě.!Nemusíme!být!hráči!videoher,!a!přesto!se!s!nějakou!inkarnací!

bodování!pravidelně!setkáváme.!Počet!přátel!na!sociální!síti,!nebo!množství!peněz!

v! bance,! obojí! je! v! určitém! smyslu! naše! skóre.! Stejně! tak! například! známkování!

ve!škole! ústící! ve! vysvědčení.! I! v! rámci! gamifikace! jsou! body! tou! nejzákladnější!

částicí.!!

!

Je! úplně! jedno,! jestli! body! slouží! pro! udržování! soutěže!mezi! protihráči,! nebo!

jestli!mají! nějakou! jinou! funkci! navenek.! Jsou!důležité,! i! pokud!na! žádném!místě!

v!systému!vidět!nejsou,!a!to!ani!v!hráčově!osobním!profilu.!Body!slouží!především!

jako!dohled!nad!hráčovou!interakcí!se!systémem.!Designér!pak!může!monitorovat!

hráčovy!vzorce!chování!a!systém!patřičně!upravovat.!

!

Werbach! a! Hunter! identifikovali! šest! různých! způsobů,! jak! je! možné! body!

v!gamifikaci!využít27:!

• K!udržování!skóre.!Nejklasičtější!přístup,! jak!říct!hráči,! jak!si!na! tom!stojí.!

Tvorba!žebříčků!je!závislá!na!udržování!skóre.!Stejně!tak!oddělování!úrovní,!

například!že!na!úroveň!5!se!dostane!po!dosažení!150!000!bodů.!

• Body!mohou! určit! vítězství.! Za! předpokladu,! že! v! systému! existuje! něco!

jako! „vítězství“,! toto! může! být! ohraničeno! bodovým! ziskem.! Vítězný! počet!

bodů!může!sloužit!k!předání!ceny.!Například!kdo!první!nasbírá!1!000!obalů!

od! čokolády,! dostane! zásobu! čokolády! na! rok! zdarma.! Vítězství! ovšem!

nemusí! být! vždy! konečný! a! žádaný! stav.! Když! United! Airlines! zaváděly!

v!80.!letech! svůj! věrnostní! program,!měly! stanoveno! jako! vítězství! 1!milion!

nalétaných!mil.!V!té!době!se!to!zdálo!jako!naprosto!nereálné!a!vzdálené!číslo,!

ale! po! nějakém! čase! tohoto! skóre! začali! zákazníci! běžně! dosahovat.! United!

pro! ně! v! tom! okamžiku! nemělo! žádnou! další! nabídku.! Zákazníci! v! ten!

okamžik! ztráceli! motivaci! dále! exkluzivně! využívat! služby! jedné! konkrétní!

letecké!společnosti.!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
27!WERBACH,!Kevin!a!Dan!HUNTER.!For)the)Win:)How)Game)Thinking)Can)Revolutionize)

Your)Business.!Philadelphia:!Wharton!Digital!Press,!2012.!s.!72.!
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• Body! spojují! interní! postup! ve! hře! a! externí! odměny.! Hráč! postupuje!

systémem!a!přitom!může!sbírat!odměny.!United!Airlines!z!minulého!příkladu!

samozřejmě! po! čase! svůj! věrnostní! program! rozšířily! a! z! 1! milionu! bodů!

se!stal! pouze! jeden! z! milníků.! Průběžné! sbírání! externích! odměn! je! také!

běžné! u!řetězce! kaváren! Starbucks.! Kromě! získávání! vyšších! úrovní!

(o!úrovních! budu! mluvit! později)! může! věrný! zákazník! podle! množství!

koupených!káv!dosáhnout!na!speciální!nabídky!a!zajímavé!slevy.!

• Body!poskytují! zpětnou!vazbu.!Každý!hráč!potřebuje!ke! svému!průchodu!

hrou!nějakou!zpětnou!vazbu!a!body!jsou!tou!nejzákladnější!možností.!Jenom!

letmý! pohled! na! stále! se! zvyšující! skóre! (ať! už! je! to! množství! peněz,!

zkušeností,!nalétaných!mil!či!věrnostní!bodů)!hráči!říká,!že!si!počíná!správně.!

• Body! mohou! být! externím! indikátorem! hráčova! postupu.! Ve! sdíleném!

prostředí!nebo!ve!hrách!více!hráčů!mohou!být!body!využity!pro!informování!

protihráčů.! Bodování! poté! slouží! jednak! jako! motivátor! a! zrcadlo! úspěchu!

pro! hráče,! ale! i! jako! motivátor! pro! ostatní.! Zároveň! mohou! být! body!

ukazatelem!statutu.!V!přeneseném!slova!smyslu!je!i!vlastnictví!luxusního!auta!

a!bydlení!na!dobré!adrese!naše!osobní!skóre,!kterým!navenek!prezentujeme!

náš!„postup!životem“.!

• Body!jsou!důležitým!zdrojem!dat!pro!herního!designera.!Jak!jsem!již!psal!

v! úvodu,! tak! i! kdybychom! body! žádným! jiným! způsobem! nevyužili,! měli!

bychom! je! využívat! alespoň! jako! zdroj! informací! o! chování! hráče.!Designér!

může!studií!hráčova!postupu!hrou!analyzovat!například,!zda!je!průběh!hrou!

plynulý!a!rovnoměrný!a!zda!jsou!všechny!prvky!v!rovnováze.!

!

3.1.2. Odznaky*
Hoši!od!Bobří!řeky!plnili!pod!patronátem!svého!náčelníka!Rikitana!různé!úkoly!

a! sbírali! „bobříky“.! Ať! už! se! jednalo! o! trénink! vůle,! činnosti! zdraví! prospěšné,!

či!společensky! odpovědné,! hoši! za! každý! splněný! úkol! dostali! knoflík! v!

odpovídající!barvě.!Ten!si!poté!mohli!přišít!na!stejnokroj!a!dávat!tak!ostatním!ve!

svém! okolí! na! odiv! svůj! úspěch.! Dalo! by! se! říct,! že! Rikitanova! snaha! hochy!

vychovat! byla! totálně! gamifikovaná.! Využívala! prověřený! systém! odznaků.!
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Odznaky! mají! v! naší! společnosti! dlouhou! historii! a! nemusí! jít! pouze! o! „klučičí“!

záležitosti,! jako! ve! Foglarově! klasice.! Vojenské! hodnosti! jsou! dalším! skvělým!

příkladem! využívání! odznaků.! Každý! voják! má! symboly! svého! postupu!

po!hodnostním! žebříčku! zobrazeny! na! viditelném! místě! tak,! aby! všichni! jasně!

věděli,!s!kým!mají!tu!čest.!Nemluvě!o!„speciálních!odznacích“!jako!jsou!nejrůznější!

válečná!či!státní!vyznamenání.!

!

Odznaky! v! gamifikovaném! systému! mohou! znázorňovat! různé! věci.! Některé!

slouží! jako! milník! v! dosažení! určitého! počtu! bodů,! zatímco! jiné! hráč! obdrží!

po!provedení!konkrétní!aktivity,!či!splnění!konkrétního!úkolu.!Variabilita!odznaků!

je!obrovská.!Vzhledem!k!nepřebernému!množství!možností!přidělování!odznaků!je!

možné! vytvořit! gamifikační! systém,! kde! budou! vedle! sebe! různé! odznaky! pro!

naprosto!odlišné!skupiny!hráčů.!Technicky! je! tak!relativně!snadné!mít!v!systému!

něco!pro!každého!a!zaujmout!širokou!skupinu!zákazníků.!

!

Nelze!samozřejmě!systém!odznaky!zaplavit!a!nabízet!je!za!každou!nesmyslnou!

činnost.! Efekt! by! pak!mohl! být! zcela! negativní.!Důležité! je! pochopit,! po! čem! lidé!

podvědomě! touží! a! co! by! jim! odznaky! mohly! suplovat.! Judd! Antin! a! Elizabeth!

Churchill!specifikovali!několik!primárních!funkcí,!které!by!měly!odznaky!splňovat,!

aby!byly!nejenom!zábavné,!ale!také!motivační28:!

!

• Stanovení!cíle!`!Jasně!daný!cíl! je!vždy!dobrým!motivátorem!k!plnění!úkolů.!

Odznak! specificky! vybízí! ke! splnění! takového! úkolu,! který! vede! k! dosažení!

daného!odznaku.!Získání!odznaku!může!být!v!některých!situacích!dostatečně!

velkou!odměnou!k!tomu,!aby!hráč!plnil!i!takové!úkoly,!o!které!by!v!minulosti!

vůbec!nestál.!

• Instrukce! `! Odznaky!mohou! sloužit! jako! průvodce! systémem! a! nenásilnou!

formou! ukazovat! všechny! jeho! možnosti.! Hráč! ani! odznaky! nemusí! získat.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
28!ANTIN,!Judd!a!Elizabeth!F.!CHURCHILL.!Badges)in)Social)Media:)A)Social)Media)

Perspective![online].![cit.!2013`04`13].!Dostupné!z:!http://gamification`research.org/wp`

content/uploads/2011/04/03`Antin`Churchill.pdf!
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Stačí,! aby!měl! přístup! k! jejich! seznamu! a! alespoň! základnímu! popisu.! Tato!

funkce!je!obzvláště!prospěšná!při!„zaškolování“!nových!uživatelů.!

• Budování! reputace! `! Hráči! budou! často! chtít! získat! odznak! proto,!

aby!ostatním! ukázali,! že! prostě! můžou.! Odznaky! tak! slouží! jako! vizuální!

reprezentace!toho,!co!hráč!umí!a!dokáže.!Dobrým!příkladem!jsou!již!zmínění!

Foglarovi!bobříci.!V!případě!systému!se!specifickými!odznaky!lze!pak!letmým!

pohledem! na! hráčův! profil! odhadnout! nejenom! jeho! dosavadní! průchod!

systémem,!ale!i!jeho!zájmy!a!silné!oblasti.!

• Společenský! status! `! Spolu! s! budováním! reputace! jde! i! o! prezentování!

odpovídajícího! společenského! statutu.! Odznaky! umožní! jejich! držiteli,!

aby!svůj! status! veřejně! prezentoval,! a! přitom! se! nemusel! okázale! chlubit.!

Pro!hráče! samotného! poté! odznaky! mohou! sloužit! jako! upomínky!

předchozích!úspěchů.!!

• Identifikace!se!skupinou! `!Držitelé!stejných!odznaků!mají! tendenci!k!sobě!

tíhnout!jak!navenek,!tak!i!podvědomě.!Samotné!získávání!odznaků!tedy!může!

budovat!užší!vazby!v!komunitě!a!pocit!sounáležitosti!s!ostatními!hráči.!

!

3.1.3. Žebříčky*
Základním! účelem! každého! žebříčku! je! udržovat! pořadí! a! umožňovat!

jednoduchou!komparaci!mezi!hráči!navzájem.!Žebříček!zároveň!může!sloužit!jako!

základní,! ale! vysoce! účinný! motivátor.! Pokud! hráč! ví,! že! mu! do! zdolání! svého!

oponenta! chybí! jen! několik! málo! bodů,! může! to! být! dostačující! motivace,! aby!

se!donutil!k!maximálnímu!výkonu.!

!

Žebříčky! ale!mohou! být! také! vysoce! demotivující,! a! proto! je! nutné! styl! jejich!

implementace!pečlivě!zvážit29.!Pokud!hráč!přímo!vidí,!že!jej!od!prvního!místa!dělí!

naprosto!nereálné!hodnoty,!je!možné,!že!od!hry!odstoupí!zcela.!Stejně!tak!se!díky!

slepé!honbě!za!vítězstvím!a!sbíráním!bodů!„hlava!nehlava“!může!ze!hry!stát!pouhé!

předbíhání! se! v! žebříčcích,! čímž! budou! automaticky! odrazeni! méně! výkonní,!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
29!WERBACH,!Kevin!a!Dan!HUNTER.!For)the)Win:)How)Game)Thinking)Can)Revolutionize)

Your)Business.!Philadelphia:!Wharton!Digital!Press,!2012.!s.!76.!
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rekreační!hráči.!

!

Zichermann! tvrdí,! že! existují! dva! nejpoužívanější! přístupy! k! zobrazování!

žebříčků30:!

• Pokud! hráč! není! na! některé! z! předních! TOP! pozic! a! neusiluje! o! vítězství,!

ukazovat! jej! vždy!uprostřed! žebříčku.!Nezáleží!na! tom,! zda! je!na!100.!nebo!

23!400.! místě,! v! žebříčku! vždy! uvidí! sebe! a! například! tři! hráče! s! nižším!

počtem!bodů!a! tři! s!vyšším.!Takhle!bude!hráč!přesně!vědět,!kolik!bodů!mu!

zbývá,! aby! v! žebříčku! postoupil! a! jak! velký! má! náskok,! aby! nepropadl.!

Zároveň! ale! nebude! demotivován! tím,! že! zdánlivě! nemá! šanci! nikdy! hru!

vyhrát.!

• Používat! žebříček,! který! se!může! dělit! a! zobrazovat! podle! různých! kritérií,!

například! na! globální,! lokální! a! „sociální“.! V! globálním! se! potom! zobrazují!

všichni!hráči!z!celého!světa,!v!lokálním!pouze!v!hráčově!lokalitě!a!v!sociálním!

jen!hráčovi!kamarádi.!Hráč!má!potom!na!výběr,!aby!si!zobrazil!ten!žebříček,!

který!mu!přijde!nejrelevantnější.!

!

Pokud!je!v!gamifikovaném!systému!větší!množství!cílových!skupin!a!hráčských!

typů,! je!vhodné! implementovat!žebříčků!více,!a! to!takovým!způsobem,!aby!každá!

skupina!hráčů!měla!ten,!který!ji!zajímá!a!motivuje.!

!

3.1.4. Úrovně*
Nejrůznější!mutace!úrovní! jsou!běžnou!součástí!nejenom!snad!každé!hry,!ale! i!

obyčejného! života.! V! tradičních! hrách! úrovně! slouží! jako! nejzákladnější!

zaznamenávání! úspěšného! postupu! směrem! k! cíli.! V! běžném! životě! je! poté!

můžeme! vidět! například! jako! pracovní! pozice! v! zaměstnání! nebo! úrovně!

vysokoškolského!vzdělání.!

!

V!gamifikaci!se!často!setkáváme!s!metaforickým!znázorněním!úrovní,!například!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
30!ZICHERMANN,!Gabe!a!Christopher!CUNNINGHAM.!Gamification)by)Design:)Implementing)

Game)Mechanics)in)Web)and)Mobile)Apps.!Sebastopol,!Calif.:!O'Reilly!Media,!2011.!s.!50.!
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za! pomoci! barev.! U! věrnostních! programů! leteckých! společností! je! běžné,!

že!zákazník!postupuje!po!úrovních!pojmenovaných!podle!vzácných!kovů.!Každému!

je! na! první! pohled! jasné,! že! zákazník! s! platinovým! statusem! má! větší! benefity,!

než!„začátečník“!se!statusem!bronzovým.!

!

Speciálním! případem! úrovňového! systému! jsou! tzv.! progress) bary,! čili! pruhy!

ukazující! (většinou! procentuální)! postup! hráče! v! systému.! Progress! bary! jsou!

nejčastěji! využívány! na! internetu! a! slouží! jako! vizuální! pomůcka! pro! hráče!

k!jasnějšímu! pochopení! jeho! aktuální! pozice,! případně! navrhují! další! nezbytné!

kroky.! Podle! Cunninghama! nejlepší! progress! bary! nikdy! nedosáhnou! 100! %31,!

čímž!neustále!motivují!hráče!k!dalším!krokům.!

!

Úrovně! jsou! (podobně! jako! odznaky)! rovněž! důležité! v! tak! postaveném!

systému,!kde!existuje!možnost!velké!(třeba!i!hmotné!a!hodnotné)!výhry!pro!malé!

procento! těch!nejúspěšnějších.!Při!obrovském!množství!hráčů!si! ti!méně!úspěšní!

často!hned!ze!začátku!uvědomí,!že!jejich!šance!na!získání!hlavní!ceny!jsou!mizivé.!

V!systému! s! pouze! pár! hlavními! cíli! poté! rychle! ztrácí! motivaci.! Úrovně! mohou!

zajistit,!že!hráči!mají!„pro!co!hrát“!i!na!nižších!pozicích!v!žebříčku.!

!

3.1.5. Výzvy*a*úkoly*
Jak!už! jsem!zmínil!na!začátku!v!typologii!hráčů,!ne!každý!se!účastní!hry!proto,!

aby!zvítězil.!Ale!i!když!existují!hráči,!kteří!hrají!čistě!pro!pocit!ze!hry!a!mají!radost!

ze! samotného! prozkoumávání,! zbytek! potřebuje! alespoň! nějaké! překážky,! které!

budou! hnát! motivaci! kupředu.! Pro! tento! typ! hráčů! se! poté! v! gamifikovaném!

systému!mohou!připravovat!nejrůznější!mise!a!úkoly,!které!zajišťují,! aby!se!hráč!

kontinuálně!bavil!a!neztratil!zájem.!

!

Je! důležité,! aby! v! systému! bylo! tolik! výzev,! že! má! hráč! vždy! co! dělat32.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
31!ZICHERMANN,!Gabe!a!Christopher!CUNNINGHAM.!Gamification)by)Design:)Implementing)

Game)Mechanics)in)Web)and)Mobile)Apps.!Sebastopol,!Calif.:!O'Reilly!Media,!2011.!s.!48.!
32!ZICHERMANN,!Gabe!a!Christopher!CUNNINGHAM.!Gamification)by)Design:)Implementing)

Game)Mechanics)in)Web)and)Mobile)Apps.!Sebastopol,!Calif.:!O'Reilly!Media,!2011.!s.!65.!
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V!ideálním!případě!pak!hráč! samozřejmě!bude!mít!možnost!volby.!Pro! ty!vysoce!

motivované!a!soutěživé!zde!bude!možnost!plnit! jeden!úkol!za!druhým,!zatímco!ti!

méně!akční!si!mohou!splnit!sem!tam!jeden!pro!udržení!zájmu.!

!

3.1.6. Onboarding*
Asi!nejdůležitějším!momentem!při!snaze!o!získání!nového!hráče!je!onboarding!

(v!českém!doslovném!překladu!„nalodění“).!Podle!Malcolma!Gladwella!jsme!zvyklí!

veškeré! situace! analyzovat! na! základě! našeho! prvního! dojmu33! a! s! tím! musíme!

počítat!také!při!návrhu!gamifikovaného!systému.!

!

Nejdůležitější! je! tedy! první! minuta! hráčova! působení! a! tato! první! minuta! by!

neměla!být!nikdy!využita!k!vysvětlování!pravidel,!či!snad!k!registraci34.!Hráč!nemá!

motivaci! k! tomu! se! registrovat,! pokud! mu! nejdříve! není! umožněno! do! systému!

alespoň!částečně!nahlédnout.!V!první!minutě!hráčova!zážitku!by!mu!tedy!mělo!být!

předvedeno,!co!jej!čeká,!pokud!se!bude!systémem!dále!zabývat.!!

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
33!GLADWELL,!Malcolm.!Blink:)The)Power)of)Thinking)Without)Thinking.!New!York,!NY:!

Back!Bay!Books,!2005.!s.!23.!
34!ZICHERMANN,!Gabe!a!Christopher!CUNNINGHAM.!Gamification)by)Design:)Implementing)

Game)Mechanics)in)Web)and)Mobile)Apps.!Sebastopol,!Calif.:!O'Reilly!Media,!2011.!s.!60.!
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4. Princip*využití*gamifikace*v*online*
marketingu*

V! době,! kdy! už! bylo! na! internetu! „všechno! vymyšleno“,! je! stále! těžší! přijít!

s!nějakou! novou! a! zajímavou! formou! online! marketingu.! Výkonnost! internetové!

reklamy!díky!jevům,!jako!je!bannerová!slepota,!stále!klesá!a!zatím!to!nevypadá,!že!

by! v! této! oblasti! mohla! proběhnout! v! blízké! době! nějaká! revoluce.! Lidé! se! vůči!

reklamě! stávají! více! a! více! imunními.! Sociální! sítě! již! prostoupily! život! většiny!

populace! do! takové! míry,! že! i! jejich! méně! zdatný! uživatel! je! schopen! filtrovat!

reklamní!sdělení,!přijímat! jen! ta,!která! jej! zajímají!a!zbavovat!se! těch!zbytečných!

a!nudných.!Navíc!díky!okamžité!dostupnosti!všech!informací!pro!zákazníka!nikdy!

nebylo!jednodušší!„zradit“!značku!a!přejít!ke!konkurenci.!Jsou!tři!naprosto!stěžejní!

body,!o!které!by!se!měla!značka!na!internetu!snažit:!

• zaujmout!návštěvníka!

• vytvořit!z!něj!nového!zákazníka!

• získat!si!zákazníkovu!loajalitu!a!zajistit,!aby!se!vracel!

Je! zřejmé,! že! statické! webové! stránky! tyto! požadavky! naplní! jen! stěží.!!

Návštěvník! webu! v! současné! době! očekává! aktivní! prostředí,! na! jehož! tvorbě!

se!může! do! jisté! míry! sám! podílet.! Už! několik! let! se! s! nástupem! komunitních!

platforem!a!sociálních!sítí!mluví!o!tzv.!webu!2.0,!čili!o!webu,!který!spoluutváří!jak!

jeho! správce,! tak! i! uživatel.! I! když! už! je! pojem! web! 2.0! částečně! překonaný!

a!někteří! internetoví! teoretici! jej! považují! za! pojem! zcela! prázdný35,! základní!

myšlenka!zůstává:!pasivní!konzumace!obsahu!v!současné!době!nikoho!nezajímá.!

!

4.1. Proč*gamifikaci*v*marketingu*používat*
Gamifikace! si! klade! za! cíl! řešit! právě! výše! zmíněné! problémy.! Všechny! snahy!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
35!Top!Marketing!Trends!for!2009:!Execs!‘Sick’!of!Web!2.0.!Marketing)Charts![online].!

2009`01`07![cit.!2013`04`24].!Dostupné!z:!

http://www.marketingcharts.com/interactive/top`marketing`trends`for`2009`execs`sick`

of`web`20`7448/!
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o!implementaci! gamifikace! v! online!marketingu! by!měly! vést! právě! k! tomu,! aby!

služby/aplikace/portály! získaly! nové! uživatele! a! udržely! si! ty! stávající.! Správně!

nastavený! gamifikovaný! systém! poté! může! spustit! lavinový! efekt! a! virálním!

šířením!získat!i!takové!zákazníky,!na!které!by!běžné!marketingové!praktiky!nikdy!

nedosáhly.! Gamifikace! je! z! velké! části! postavena! na! společenské! povaze! hráčů!

a!touze!sdílet!své!úspěchy!se!svým!okolím.!Díky!všudypřítomným!sociálním!sítím!

se!tak!může!každý!hráč!dobrovolně!stát!ambasadorem!značky.!

!

Že! není! využívání! gamifikace! v! marketingu! jenom! další! nafouklá! bublina,!

ale!regulérní! a! úspěšná! technika! s! budoucností,! je! už! nyní! celkem! jasné.! Podle!

studie! společnosti! Gigya,! jejímiž! klienty! jsou! například! Pepsi,! Nike! nebo! Dell,!

implementování! gamifikace! do! webové! služby! dokáže! v! průměru! posílit! míru!

zúčastněnosti!zákazníků!(tj.!komentování,!sdílení,!objevování!nového!relevantního!

obsahu,!účast!v!dalších!aktivitách)!o!téměř!jednu!třetinu.!(Obrázek)2).!

!
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!
Obrázek!236 

!

4.2. Lze*použít*gamifikaci*opravdu*vždy?*
Stejně!jako!s!každou!marketingovou!technikou!samozřejmě!platí,!že!gamifikaci!

nemůžeme! slepě! použít! úplně! všude! a! při! řešení! každého! problému.! Sice! jsem!

na!začátku! předeslal,! že! se! dá! gamifikovat! jakákoliv! oblast! našeho! života,!

ale!logicky! je!někde!využití! vhodnější! a!někde!méně.!Ať!už! se! jedná!o!věci,! které!

prostě! zábavné! nejsou! v! žádném! myslitelném! úhlu! pohledu,! či! o! ty,! které! jsou!

naopak!dostatečně!zábavné!samy!o!sobě,!gamifikace!by!zde!prostě!nepomohla.!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
36!Gamification:!Real!Results,!Not!Hype!–!Infographic.!Gigya’s)Blog![online].!2013`03`26!

[cit.!2013`04`24].!Dostupné!z:!http://blog.gigya.com/gamification`real`results`not`hype`

infographic/!
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!

Podle! Werbacha! a! Cunninghama! je! třeba! si! před! každou! snahou! o! nasazení!

gamifikace!zodpovědět!čtyři!základní!otázky37:!

• Existuje! možnost! zvýšení! motivace! v! dané! situaci?! Gamifikace! spoléhá!

z!velké! části! na! motivaci.! Co! když! ale! problém,! který! potřebujeme! řešit,!

nespočívá!v!nedostatku!motivace,!ale!v!něčem!zcela!jiném?!

• Jsou! aktivity,! ke! kterým! se! snažíme! zákazníka! přimět,! dostatečně!

zajímavé?!Můžeme!mít!perfektně!nastavený!systém,!který!zákazníky!dokáže!

nasměrovat!přesně!tam,!kam!potřebujeme,!ale!bude!jim!to!dávat!smysl?!

• Můžeme! požadované! vzorce! chování! předpokládat,! analyzovat! a!

modelovat?! U! efektivního! využití! gamifikace! je! třeba! mít! celý! ekosystém!

dokonale! pod! kontrolou.! Mít! dohled! např.! nad! celkovým! bodovým! ziskem,!

celkovým!postupem!hrou,!atd.!

• Mohou! nově! zavedené! herní! mechaniky! kolidovat! s! existujícími!

motivátory?! Ve! spojení! s! definicí! vnitřní! a! vnější!motivace! jsem! zmínil,! že!

v!některých!případech!může!například!uměle!přidaná!vnější!motivace!zničit!

motivaci!původní,!vnitřní.!

!

Nejúspěšnější! a! nejúčinnější! gamifikované! systémy!můžeme! vybudovat! tehdy,!

pokud! u! situace,! kterou! chceme! gamifikovat,! dokážeme! na! výše! zmíněné! otázky!

odpovědět!kladně.!Pokud!některé!z!nich!naše!situace!nesplňuje,!můžeme!se!stále!

o!gamifikaci! pokusit,! ale! výsledky! nemusí! být! lepší,! než! za! použití! pouze!

standardních!marketingových!technik.!!

!

Často!záleží! i!na!způsobu!postavení!se!k!řešení!problému.!U!některých!situací,!

které!na!první!pohled!gamifikovat!nejdou,!lze!na!problém!pohlédnout!z!jiné!strany!

a!najít!ke!gamifikaci!jiný,!vhodnější!element.!

!

Jako! u! každého! nového! trendu! si! je! třeba! i! zde! uvědomit,! že! gamifikace! není!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
37!WERBACH,!Kevin!a!Dan!HUNTER.!For)the)Win:)How)Game)Thinking)Can)Revolutionize)

Your)Business.!Philadelphia:!Wharton!Digital!Press,!2012.!s.!44.!
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automaticky!řešení!všech!problémů.!Je!kontraproduktivní!snažit!se!za!každou!cenu!

aplikovat! herní! prvky! a! ohrozit! tak! třeba! již! fungující! prvky! klasické,! online!

marketingové.!!!

!

4.3. Základy*využití*
Na!základě!všech!teoretických!informací!z!předchozích!kapitol!se!nyní!pokusím!

dát! dohromady! základní! principy,! kterých! by! se! měl! marketér! držet! při! snaze!

o!gamifikace!webových! služeb! a! portálů.! Jak! je! vidět,! gamifikace! je! z! velké! části!

postavena! na! prvcích,! které! vyžadují! určitou! míru! kreativity! a! abstraktního!

myšlení.! Nemůžeme! tak! pouze! slepě! implementovat! herní! mechaniky! podle!

předem!daného!seznamu!a!doufat!v!úspěšný!projekt.!Nebál!bych!se!říct,!že!každý!

úspěšný!gamifikovaný!systém!by!měl!mít!„duši“.!

!

4.3.1. Definice*cílů*
Ze!všeho!nejdřív!je!potřeba!si! jasně!určit!cíle,!kterých!chceme!dosáhnout.! Je!to!

zvýšení!návštěvnosti?!Snaha!o!vybudování!loajality!u!zákazníků?!Nebo!(například!

u! internetových! obchodů)! přímo! zvětšení! konverze?! Všechny! tyto! problémy!

dokáže!gamifikace!řešit,!ale!cesty!k!jejich!řešení!budou!různé.!Je!důležité!se!hned!

od!začátku!vydat!správnou!cestou!a!celý!systém!gamifikovat!s!vidinou!daných!cílů.!

!

Zároveň! je! nutné! zvážit,! zda! je! v! daném! případě! gamifikace! opravdu! nejlepší!

řešení!a!zda!její!aplikace!přinese!nejlepší!výsledky.!

!

4.3.2. Pochopení*cílové*skupiny*
Při!tvorbě!jakékoliv!kampaně!je!důležité!pochopit!cílovou!skupinu!a!nejinak!je!

to! i! zde.! Způsob! využití! herních! prvků! a! vystavění! celkového! „zážitku“! se! bude!

od!cílové! skupiny! přímo! odvíjet.! Je! například! velký! rozdíl,! zda! jsou! cílovou!

skupinou!děti,!či!dospělí.!!

!

Kromě! určování! cílové! skupiny! podle! demografických! údajů! je! ale! také! nutné!
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pochopit! kontext! služby,! která! má! být! gamifikována,! a! zákazníkův! vztah! k! ní.!

Stejná! osoba! bude! čekat! nějaký! zážitek! na! svém! oblíbeném! fotbalovém! portále!

a!zážitek!zcela!jiný!při!návštěvě!internetového!obchodu!s!naučnými!knihami.!

!

Je! také! velice! důležité! vzít! v! potaz! různé! typy! hráčů.! Pro! správné! fungování!

gamifikovaného! systému! je! nutné! tuto! typologii! pochopit! a! systém! navrhovat!

s!ohledem!na!odlišný!přístup!hráčů!ke!hře.!Jelikož!jsou!ve!společnosti!v!různé!míře!

zastoupeny!všechny!typy,!je!ideální!připravit!systém!tak,!aby!si!v!něm!každý!hráč!

mohl!najít!něco!svého.!

!

4.3.3. Konstrukce*systému*
Zdaleka! nejdůležitějším! krokem! je! určitě! konstrukce! samotného!

gamifikovaného! systému! a! aplikace! potřebných! herních! mechanik.! Nejčastěji!

používaná! v! současné! době! je! určitě! trojice! Body/Odznaky/Žebříčky,! a! to!

v!nejrůznějších!variantách!a!obměnách.!Téměř!vše!se!odvozuje!nějakým!způsobem!

od!bodování,! ale! kreativitě! se!meze!určitě!nekladou.! Jak! jsem! již! dříve! zmiňoval,!

bodování! je! esenciální! i! k! samotnému!monitorování! funkčnosti! systému,! a! tak! je!

jeho!alespoň!minimální!aplikace!nepochybně!dobrou!praxí.!

!

Kromě!bodování!a! s!ním!spojených!žebříčků! je!poté! třeba!určit!pro!zákazníky!

systém!odměn.!Ať!už!se!jedná!o!odznaky,!úrovně,!či!přímo!o!hmotné!ceny,!zákazník!

musí! mít! pocit,! že! jeho! snaha! někam! směřuje! a! že! má! šanci! něčeho! dosáhnout.!

Ideálně!by!měl!systém!obsahovat!větší!množství!menších!odměn,!kterých!může!být!

průběžně!dosahováno.!Pokud!trvá!získání!odměny,!či!postup!na!další!úroveň!moc!

dlouho,!může!to!vést!ke!ztrátě!motivace.!

!

4.3.4. Přizpůsobení*herních*prvků*
Ruku! v! ruce! se! základní! konstrukcí! jde! i! přizpůsobení! systému! potřebám!

produktu! (tj.! webové! služby,! portálu,…).! Užití! herních!mechaniky! a! použitelnost!

původního!produktu!musí!být!v!rovnováze.!Gamifikace!nemůže!mít!nikdy!navrch!

na!úkor!použitelnosti.!Pokud!se!stanou!herní!činnosti!pro!zákazníky!důležitějšími!
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než! činnosti! původní! (např.! konzumování! obsahu,! nakupování),! je! to! špatně,!

a!gamifikace!tak!svůj!účel!neplní.!

!

4.3.5. Sociální*prvky*
Vždy,!pokud!to!jde!a!je!to!vhodné,!je!dobré!udělat!ze!zákazníkova!zážitku!zážitek!

co! nejspolečenštější.! V! online! marketingu! je! to! de! facto! záležitost! propojení!

se!sociálními!sítěmi.!!

!

Míra!motivace!a!zúčastněnosti!se!zvedá,!pokud!může!zákazník!soupeřit!se!svými!

přáteli!a!pokud!se!může!chlubit!svými!úspěchy.!Například!i!tak!banální!věc,!jako!je!

možnost!sdílení!získaných!odznaků!na!svých!vlastních!sociálních!kanálech,!dokáže!

zákazníka! dohnat! k! nebývalým! výkonům.! Zejména! v! tom! případě,! kdy! má! jeho!

soused!jen!o!pár!odznaků!více.!

!

4.3.6. Měření*a*analýzy*
Nakonec! je! třeba!celý!systém!nastavit! tak,!aby!se!dal!snadno!zkoumat!a!měřit.!

Můžeme! se! tak! dozvědět! více! o! funkčnosti! celého! systému,! o! obtížnosti!

jednotlivých! částí,! či! o! zájmech! zákazníků.! Zároveň! je!možné! sledovat! například!

množství! přidělovaných! bodů! a! jednoduchost/obtížnost! jejich! získání! vzhledem!

k!náročnosti.!Čím!víc!bude!v!systému!lidí!a!rozdaných!bodů,!tím!větší!je!riziko,!že!

dojde! k! inflaci! (je! to! ve! své! podstatě! taková! malá! virtuální! ekonomika).!

Pravidelnou!analýzou!tomuto!můžeme!předejít.!

!
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5. Praktické*příklady*gamifikace*online*služeb*
V! době! psaní! svých! tezí! jsem! se! chtěl! primárně! zaměřit! na! užití! gamifikace!

v!online!službách,!které!mohou!zasáhnout! i!uživatele!v!České!republice.!Dokonce!

jsem! doufal! i! v! nějaké! ryze! české! služby.! Věřil! jsem,! že! vzhledem! k! rozmachu!

gamifikace! ve! světě! takových! služeb! i! u! nás! během! následujícího! roku! vznikne!

mnoho,! ale!bohužel! se!má!očekávání!nenaplnila.!Naštěstí! se!na! jaře!2013!objevil!

alespoň! portál! Gambrinus! Liga! Extra.! V! rozboru! praktických! příkladů! užití!

gamifikace! v! online! marketingu! se! tak! budu! věnovat! z! českého! internetu! právě!

jemu.! Kromě! GL! Extra! dále! stručně! popíšu! populární! sociálně! geolokační! síť!

Foursquare,! která! je! právem! dávána! jako! příklad! výborné! gamifikace! webové!

služby.!!

!

5.1. Gambrinus*Liga*Extra*
První! fotbalová! liga! České! republiky! Gambrinus! liga! spustila! na! začátku! roku!

zcela! nový! web38.! Tento! web! byl! později! (na! konci! března)! doplněn! o! „herní!

centrum“! GL! Extra,! které! je! pro! web! Gambrinus! ligy! de! facto! jeho! gamifikační!

platformou.!Portál!je!k!nalezení!na!adrese!http://extra.gambrinusliga.cz.!

!

!Jak! jsem! již! předeslal! v! úvodu! této! kapitoly,! tak! podobné! počiny! na! českém!

internetu! zatím!nejsou!nikterak! rozšířené,! tudíž! je! zjevení! se! něčeho!podobného!

určitě! zajímavým! zpestřením!nejenom!ve! světě! internetového!marketingu.! Co! se!

týče!propojení!GL!Extra!s!webem!Gambrinusliga.cz,!tak!předpokládám,!že!GL!Extra!

je! počin,! který!má! sloužit! klasicky! k! budování! loajality! fanoušků! a! k! rozšiřování!

aktivní!komunity!na!hlavním!portále.!

!

Již! po! prvním! týdnu! od! spuštění! serveru! se! do! soutěže! registrovalo! 3!200!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
38!Kompletní!statistiky!a!atraktivní!obsah.!Gambrinusliga.cz!startuje!v!novém!kabátě.!

Gambrinus)liga![online].!2013`01`30![cit.!2013`04`13].!Dostupné!z:!

http://www.gambrinusliga.cz/clanek/260`kompletn`statistiky`a`atraktivn`obsah`

gambrinusliga`cz`startuje`v`novm`kabt.html!



!

32 32!

hráčů39,! v! současné! době! (13.! dubna! 2013)! je! to! 5!223! hráčů40.! O! nízkém! počtu!

uživatelů! se! tak! rozhodně!nedá!mluvit.!Pojďme!se! tedy!podívat!na! to,! jak! tohoto!

potenciálu!Gambrinus!liga!využívá,!co!se!jí!daří!a!kde!má!naopak!mezery.!

!

5.1.1. Onboarding*
První! kontakt! s! GL! Extra! není! pro! neznalého! uživatele! nejvřelejší.! Nutno! říci,!

že!neznalých!uživatelů!musela!být!v!minimálně!první!fázi!většina.!Z!hlavního!webu!

Gambrinus! ligy! na! platformu! směřuje! pouze! odkaz! v! menu! a! grafický! banner!

na!pravé! straně.!Kromě! článku,! který! vyšel! v! prvním! týdnu!po! spuštění! projektu!

a!který! krátce! shrnuje! počáteční! úspěchy,! tak! neexistuje! žádná! podrobnější!

návnada.!To!by!tak!nevadilo,!kdyby!uvítací!registrační!stránka,!na!kterou!odkaz!a!

banner!vedou,!obsahovala!více!informací!(Obrázek)3).!

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
39!GL!Extra!za!sebou!má!první!týden.!Ceny!si!rozdělilo!pět!fanoušků.!Gambrinus)liga!

[online].!2013`04`04![cit.!2013`04`13].!Dostupné!z:!

http://www.gambrinusliga.cz/clanek/814`gl`extra`za`sebou`m`prvn`tden`ceny`si`

rozdlilo`pt`fanouk.html!
40!Celkové!pořadí.!GL)Extra![online].![cit.!2013`04`13].!Dostupné!z:!

http://extra.gambrinusliga.cz/user/home/standings!
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!
Obrázek!341!

!

I!přesto,!že!jsem!již!na!samotném!GL!Extra!portálu,!tak!stále!nevím,!o!co!se!jedná.!

Z!několika!hesel!a!bodů!si!mohu!vytvořit!matnou!představu,!ale!konkrétní!podoba!

je!zahalena.!Abych!se!dostal!dále,!musím!se!zaregistrovat.!!

!

Registrace! pouze! přes! Facebook,! která! fakticky! odřízne! každého,! kdo! účet!

na!této! sociální! síti! nemá,! zde! nemusí! znamenat! nedostatek.! Pokud! všichni!

soutěžící! mají! aktivní! účet,! může! se! celá! gamifikovaná! platforma! postavit! na!

sociálních!prvcích,!což!je!jenom!dobře.!

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
41!Přihlásit!se!do!soutěže!GL!Extra.!GL)Extra![online].![cit.!2013`04`24].!Dostupné!z:!

http://extra.gambrinusliga.cz/user/login!
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Ovšem! i! přes! zjednodušení! registrace! musím! ještě! před! samotným! prvním!

vstupem!do!aplikace!vyplnit!své!osobní!údaje!včetně!adresy!bydliště.!Připomínám,!

že! ještě! pořád!moc! netuším,! o! co! vlastně! v! GL! Extra! jde!! Až! poté! se!můžu! začít!

rozhlížet.!

!

Po!přihlášení!je!již!samotný!onboarding!řešen!vcelku!dobře!`!uživatel!vidí!hned!

možnosti,! jak! získat! další! body,! nabízí! se! mu! manuál! celého! systému! a! může!

si!konečně!přečíst,!co!že!to!GL!Extra!vlastně!je!(Obrázek)4).!

!

!
Obrázek!442!

!

První! dojem! je! často! nejdůležitější,! a! pokud! aplikaci! zabere! celou! registraci,!

než!se! vůbec! představí,! není! to! úplně! nejlepší.! Proto! bych! navrhoval! vylepšit!

především! uvítací! stránku! pro! neregistrované! nově! příchozí.! Kromě! většího!

množství!informací!by!nebylo!na!škodu!nového!uživatele!přímo!zapojit!do!hry!ještě!

před! tím,! než! si! vůbec! vytvoří! registraci.! Například! položením! anketní! otázky!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
42!Vítejte!v!GL!Extra.!GL)Extra![online].![cit.!2013`04`24].!Dostupné!z:!

http://extra.gambrinusliga.cz/user/home!
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s!fotbalovou! tematikou.! Pokud! uživatel! odpoví! správně,! objeví! se! zpráva:!

„Gratulujeme!!Právě!jste!získali!prvních!10!bodů!do!soutěže!GL!Extra!!Zaregistrujte!

si! svůj! účet! ještě! teď“.! Uživatel,! který! toto! uvidí,! bude! mít! větší! motivaci!

registračním!procesem!projít,!protože!přece!nebude!chtít!o!svoje!již!vyhrané!body!

přijít.!Zároveň!se!již!blíže!setká!s!jedním!ze!stěžejních!herních!prvků.!

!

5.1.2. Body*
Jako! většina! soutěžních! aplikací,! tak! i! GL! Extra! využívá! body! a! žebříčky.!

Na!první!pohled!je!jasné,!že!získávání!bodů!je!jedním!z!hlavních!cílů!celé!aplikace.!

Jednoznačně! skvělým!prvkem! je! tak!box! „Jak! získat!další!body?“!v! levém!panelu.!

Uživatel!může!jedním!pohledem!zjistit,!co!by!měl!udělat!dál,!aby!svůj!bodový!zisk!

zvýšil,!a!nemusí!po!činnostech!složitě!pátrat!dál.!

!

Výborné!je,!že!je!zisk!bodů!propojený!i!se!základním!webem!Gambrinusliga.cz.!

Aktivita!tam!(čili!například!sdílení!na!sociálních!sítích)!se!propisuje!do!bodového!

hodnocení!uvnitř!aplikace.!Zároveň!lze!body!získat!účastí!v!kvízech!a!„tipovačkách“!

přímo! v! rámci! GL! Extra.! Do! budoucna! by! určitě! neškodilo! uvažovat! o! dalších,!

klidně!i!externích,!zdrojích!bodů.!A!nemusí!se!jednat!pouze!o!online!portály!třetích!

stran.!S!trochou!kreativity!by!šly!aktivity!pro!GL!Extra!přesunout!i!do!světa!mimo!

internet,! například! možnost! získání! bodů! za! fyzickou! účast! na! fotbalových!

utkáních.!

!

5.1.3. Žebříčky*
Co!není!řešeno!úplně!nejšťastněji,!je!pořadí!uživatelů!a!na!to!navázané!žebříčky.!

Hned! po! prvním! přihlášení! do! aplikace! jsem! se! dozvěděl,! že! jsem! momentálně!

na!4!536.!místě.!Po!rozkliknutí! tohoto!ne!zrovna!pozitivního!čísla! se!přede!mnou!

objevil! nic! neříkající! žebříček! cizích! lidí,! u! kterých! mě! vůbec! nezajímá,! že! mají!

už!téměř! 1!500! bodů,! zatímco! já! jich! mám! 50.! Já! tam! vlastně! ani! nikde! nejsem,!

musel!bych!se!k!sobě!proklikat.!Žebříček!samotný!má!102!stránek.! Jakožto!hráči`

začátečníkovi! je!mi! takový! žebříček! k! ničemu.! Ani! ostatní! žebříčky!mi! toho!moc!

neříkají.!Maximálně! se!můžu! porovnávat! s! fanoušky! stejného! týmu,! jako! jsem! já!
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sám.!Když!to!tak!vezmu!kolem!a!kolem,!mám!málo!důvodů!se!ve!hře!nějak!snažit.!

Na!nejúspěšnější!hráče,!které!mi!navíc!GL!Extra!ukazuje!na!každém!kroku,!prostě!

nemám.!

!

Žebříček,! který! zobrazuje! kompletní! pořadí! hráčů,! bych! navrhoval! ponechat!

pouze! pro! hráče,! kteří! jsou! v! první! dvacítce! nejúspěšnějších.! Tím! bych! zachoval!

kompetitivnost! na! předních! příčkách.! U! všech! ostatních! hráčů! bych! žebříček!

navrhoval! udělat! ve! stylu,! kdy! by! byl! hráč! vždy! uprostřed! žebříčku.! V! žebříčku!

by!se!pak!ukázalo!deset!hráčů!přede!mnou!a!deset!hráčů!za!mnou.!Celkové!pořadí!

tam!být!stále!uvedeno!může,!ale!nestane!se,!že!by!mne!odradilo!hned!zpočátku!to,!

kolik! bodů! mi! chybí! do! prvního! místa.! Celkové! pořadí! hráče! bych! ale! nedával!

na!hlavní! stranu.! Pro! nováčka! je! to! opravdu! dost! odrazující.! Pokud! už! by! tam!

informace! o! pořadí! měla! být,! je! myslím! lepší! tam! dát! třeba! procentuální!

znázornění.!Například!„Nacházíte!se!v!50!%!nejlepších!hráčů!z!celého!systému!“.!

!

5.1.4. Sociální*provázanost*
Jak! jsem! zmínil! na! začátku,! tak! důsledné! provázání! uživatelského! účtu!

s!Facebookem! nemusí! být! vůbec! na! škodu.! V! aplikaci! zatím! ale! tento! potenciál!

využit!úplně!není.!Vzhledem!k!tomu,!že!je!gamifikace!založena!z!velké!části!právě!

na!sociálním!kontaktu,!doporučoval!bych!dvě!vylepšení.!

!

V!návaznosti!na!úpravu!žebříčků!bych!vytvořil!doplňující!žebříček,!který!bude!

sestávat! pouze! z! hráčových! kamarádů! na! Facebooku.! Tento! žebříček!

by!samozřejmě! mohl! být! komplet! viditelný.! Co! se! motivace! týče,! tato! úprava! je!

zaručený!úspěch.!Hráče!baví!soutěžit!mnohem!více,!pokud!soutěží!mezi!známými!

lidmi.!

!

Spolu!se! „sociálním“!žebříčkem!bych!navrhoval!vytvořit!hned!na!hlavní!straně!

jakýsi!„kanál!aktivit“!(něco!jako!zeď!na!Facebooku),!kde!by!se!objevovaly!veškeré!

soutěžní! aktivity! přátel.! Motivace! opět! poroste! nahoru,! pokud! hráč! hned!

po!přihlášení!uvidí,!jak!si!jeho!kamarádi!vedou,!kolik!kdo!kde!získal!bodů,!apod.!

!
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5.1.5. Odměny*a*úrovně*
Pokud! jsem!GL! Extra! správně! pochopil,! tak! v! současnosti! funguje! jako! soutěž!

během! fotbalové! sezóny! s! předem! daným! koncem.! Hlavní! cíl! je! tedy! vyhrát!

některou!z!hlavních!cen.!To!opět!není!zcela!motivující!pro!hráče,!kteří!neexcelují,!

nebo!se!zaregistrovali!pozdě.!Největší!potenciál!by!celé!GL!Extra!samozřejmě!mělo,!

kdyby!fungovalo!jako!služba!kontinuální.!

!

Pokud!má! ovšem! fungovat! kontinuálně,!měl! by! tam! určitě! být! nějaký! systém!

úrovní! a! odměn.!Může! se! jednat! například! o! klasické! odznaky! za! různé! splněné!

milníky.!Vzhledem!k!podstatě!sportovního!fanouškovství!by!se!taky!dalo!přemýšlet!

například! o! stříbrných,! zlatých! a! platinových! statusech,! které! budou! dále!

umožňovat! nějaké! výhody.! V! současném! stavu,! kdy! jsou! v! systému!pouze! hlavní!

ceny,! tak! je! jasně! definovaný! cíl.! A! až! bude! cen! dosaženo,! tak! uživatelé! začnou!

odcházet! a! nebudou! se! vracet.! Dále! jim! GL! Extra! nic! nabízet! nebude.! Systém!

by!navíc!měl!nabízet!něco!„pro!každého“.! I!vize!imaginárního!odznaku,!či!elitního!

statusu,!může!být!pro! lidi! větším!motivátorem,!než! že!mají! šanci! vyhrát!nějakou!

pevnou!cenu!v!konkurenci!1!ku!4!000.!

!

5.1.6. Shrnutí*
GL!Extra!má!slušně!našlápnuto!k! !tomu,!aby!se!stala!první!opravdu!zajímavou!

a!dobře! udělanou! gamifikační! platformou! na! českém! internetu.! Provázanost!

s!Gambrinusliga.cz!je!dobrá!a!určitě!dokáže!zvýšit!návštěvy!portálu!a!vybudovat!si!

silnější! komunitu.! I! tak! má! ale! některé! nedostatky.! Především! se! jedná!

o!nedokonalý!onboarding,!který!by!mohl!kvůli!své!složitosti!někoho!odradit! ještě!

před!samotnou!registrací!do!systému.!Dále!by!se!dalo!zapracovat!na!provázání!GL!

Extra! s! dalšími! online! i! offline! aktivitami! a! nabídnout! opravdu! propracované!

možnosti! postupovat! v! rámci! systému.! Dále! bych! doporučil! změny! v! oblasti!

zobrazování!bodování!a!žebříčků!a!širší!zapracování!sociálních!sítí.!

!

Potenciál!stát!se!opravdu!rozšířenou!základnou!pro!fanoušky!a!jejich!aktivity!je!

velký.! Dovedu! si! představit,! že! by! fanoušci! mohli! sbírat! nové! body! při!

nepřeberném! množství! činností! a! zapojovat! se! do! nejrůznějších! věrnostních!
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programů.!Pokud!má!GL!Extra!takové!ambice,!pak!by!se!musely!dále!nasadit!nějaké!

odměny! a! úrovně,! které! by! umožňovaly! každému! hráči! individuální! přístup!

a!postup!systémem.!

!

5.2. Foursquare*
Jak! jsem! již! zmínil,! Foursquare! je! často! dáváno! jako! příklad! úspěšně!

gamifikované!webové!služby.!Princip!Foursquare!je!jednoduchý!`!na!každém!místě,!

kde! se! člověk! nachází! (restaurace,! obchod,! památka),! se! může! díky! mobilní!

aplikaci! zapsat,! neboli! tzv.! zacheckovat.! Poté! vidí! seznam! svých! přátel,! kteří! už!

na!daném! místě! byli,! může! si! k! danému! místu! přečíst! rady! a! doporučení,!

nebo!prohlédnout! fotky.! Zároveň! se! může! podívat,! jestli! se! někdo! z! přátel!

nenachází! v! jeho! okolí! a! následně! je! oslovit! a! domluvit! schůzku.! Geniálně!

jednoduché!za!jednoho!předpokladu.!A!to,!že!Foursquare!používá!dostatek!lidí.!

!

Aplikace!Dodgeball,!která!Foursquare!přímo!předcházela,!zanikla!stejně!rychle,!

jako!vznikla.!Idea!byla!stejná!`!lidé!dávají!vědět,!kde!se!nachází,!a!jejich!kamarádi!

se!k! nim! mohou! přidat.! Problémem! byl! právě! zmíněný! nedostatek! uživatelů.!

Většina! lidí! neměla! velkou! motivaci! se! do! Dodgeball! registrovat! a! používat! jej.!

Prostě! to! nebyla! zábava.!Mapa! lokalit,! kde! se! někdo! nachází,! tak! vypadala! pustě!

a!prázdně.! Později! Dodgeball! koupil! Google,! který! jej! následně! nechal! zavřít.!

Původní! tvůrci! po! tomto! kroku! z! Googlu! odešli! a! vytvořili! novou! aplikaci! `!

Foursquare.!

!

Foursquare! se! od! počátku! lišil! od! Dodgeball! tím,! že! aplikoval! principy!

gamifikace.! Tím! pádem! z! aplikace! udělal! zábavu! i! pokud! byl! hráč! sám.! Díky!

úspěšnému!využití!herních!mechanik!se!nakonec!podařilo!přivést!dostatek!nových!

uživatelů.!V!současné!době!jich!má!Foursquare!asi!20!milionů43.!

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
43!KESSLER,!Sarah.!Foursquare!Tops!20!Million!Users.!Mashable![online].!2012`04`16![cit.!

2013`04`13].!Dostupné!z:!http://mashable.com/2012/04/16/foursquare`20`million/!
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5.2.1. Odznaky*
Asi! nejdůležitějším! herním! prvkem,! na! kterém! je! Foursquare! postaven,! jsou!

odznaky.! Existuje! nepřeberné! množství! různých! odznaků! různých! kategorií!

s!různými! možnostmi! jejich! získání.! Ať! už! se! jedná! o! tzv.! expertní! odznaky!

(například!návštěva!5!různých!čínských!restaurací),!či!speciální!městské!odznaky!

(alespoň! 5! známých! míst! z! daného! města),! ve! Foursquare! je! pro! každého! něco!

(Obrázek)4).!!!

!
Obrázek!544 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
44!Vojta’s!Badges.!Foursquare)[online].![cit.!2013`04`24].!Dostupné!z:!
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!

Získané! odznaky! jsou! poté! vystaveny! na! hráčově! profilu,! kde! je! můžou! jeho!

přátelé! vidět! a! závidět.! Hráč! ovšem! vidí! i! některé! odznaky,! které! ještě! nezískal.!

Zajímavým!krokem!je,!že!o!existenci!odznaku!sice!ví,!ale!neví,! jak! jej!odemknout.!

Pro! některé! je!motivací! snažit! se! na! to! přijít,! jiné! potěší,! pokud! některý! odznak!

dostanou!náhodou.!

!

Množství! odznaků! se! navíc! stále! obměňuje! a! zvětšuje,! takže! některé! dříve!

získané! odznaky! jsou! již! vzácné! a! některé! se! vydávají! pouze! při! speciální!

příležitosti! (každoroční! Halloweenské! odznaky).! Existuje! například! i! odznak!

za!checknutí!se!na!severním!pólu.!Zatím!byly!prý!uděleny!pouze!tři.!

!

5.2.2. Bodování*
I!Foursquare!obsahuje!bodovací!systém!`!za!každý!checkin!uživatel!obdrží!určitý!

počet! bodů! podle! různých! měřítek.! Více! bodů! obdrží! za! místa! nová,! zajímavá,!

či!pokud!je!tam!s!kamarádem.!Žebříčky!mezi!přáteli!jsou!samozřejmostí.!Bodování!

na!Foursquare!je!týdenní!a!vždy!se!obnovuje.!Motivace!v!podobě!zisku!co!nejvíce!

bodů!ovšem!není!nijak!veliká!a!ani!Foursquare!sám!toto!nijak!nepropaguje.!

!

5.2.3. Mayorships*
Dalším! specifickým! prvkem! jsou! tzv.!Mayorships! (čili! v! češtině! starostování).!

Pokud!byl!hráč!na!některém!místě!více!než!ostatní!hráči,!stává!se!Mayorem!tohoto!

místa.!Tento!herní!prvek!přímo!útočí!na!kompetitivní!hráče.!Motivace!jít!se!někam!

checknout! jenom! proto,! abychom! předběhli! svého! kamaráda,! může! být! velká.!

Z!vlastní! zkušenosti! vím,! že! jednoho! času!probíhaly!velké! souboje!o! starostování!

v!budově!FSV!na!Smetanově!nábřeží.!

!

5.2.4. Spolupráce*s*ostatními*značkami*
Zajímavostí! je,! že!Foursquare!nejdřív!využil! gamifikaci! k! vlastnímu!užitku,! čili!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
https://foursquare.com/vojtapohunek/badges/all!
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k!vytvoření! stálé! uživatelské! komunity,! ale! nyní! funguje! jako! externí! gamifikační!

platforma!pro!ostatní!obchodní!subjekty.!!

!

Komerční! místa,! jako! restaurace! a! obchody,! mohou! pro! své! zákazníky!

prostřednictvím! Foursquare! vytvářet! speciální! nabídky.! Poslední! dobou! není!

neobvyklé,!že!mají!speciální!akce!pro!Mayory!(například!káva!zdarma).!

!

Světoznámé! značky! pak! s! Foursquare! spolupracují! o! dost! hlouběji.! Vznikají!

speciální! odznaky! (například! Louis! Vuitton! Insider! za! návštěvu! 5! butiků)! i! celé!

reklamní! kampaně! (Jimmy! Choo! uspořádal! pouze! přes! Foursquare! celosvětovou!

soutěž! o! několik! párů! bot).! Značky! dále! vytváří! své! vlastní! seznamy! zajímavých!

míst,! které! jsou! s! nimi! nějak! spjaty.! Třeba! televizní! kanál! History! Channel! má!

po!celém!světě!vybraná!zajímavá!historická!místa!a!k!nim!připraveny!komentáře.!
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Shrnutí*a*závěr*
Má! bakalářská! práce! by! měla! sloužit! jako! úvod! do! problematiky! gamifikace!

a!nastínit! možnosti! využití! herních! prvků! v! online! prostředí.! Vzhledem! k! tomu,!

že!je! v! akademickém! prostředí! toto! téma! nové,! velkou! část! mé! práce! zabralo!

teoretické! zázemí.! Pro! pochopení! lidského! myšlení! v! herním! prostředí! a! pro!

správné! nastínění! možností! a! technik! gamifikace! jsem! se! v! části! práce! věnoval!

základním!prvkům!herního!designu,!a!to!těm,!které!mají!přímý!přesah!do!odvětví!

gamifikace.!

!

Vzhledem!k!tomu,!že!je!gamifikace!především!o!motivaci!lidí!k!činnostem,!které!

požadujeme,!je!třeba!fungování!lidské!motivace!pochopit.!Dále!jsem!zmínil!hráčské!

typy!podle!Richarda!Bartla,!které!na!motivaci!přímo!navazují.!

!

Co! se! týče! metodologie! gamifikace,! tak! jsem! ukázal! šest! nejrozšířenějších!

herních! mechanik,! na! kterých! se! dá! online! gamifikovaný! systém! postavit,!

a!následně!jsem!popsal!základní!principy,!kterých!je!třeba!se!u!jeho!tvorby!držet.!

!

Jako! praktické! příklady! jsem! vybral! rozšířené! služby! s! velkou! uživatelskou!

základnou.! Nový! český! fotbalový! projekt! Gambrinus! liga! Extra! a! celosvětovou!

sociální! síť! Foursquare.! U! Foursquare! jsem! pouze! stručně! popsal! základní!

mechaniky!a!blíže!se!zaměřil!na!GL!Extra.!Tento!systém!je!nasměrován!správným!

směrem,!ale!má!ještě!určité!nedostatky,!u!kterých!jsem!navrhnul!řešení.!

!

Gamifikace!jakékoli!oblasti!je!proces!zcela!individuální,!a!tak!ji!nejde!nikdy!zcela!

škatulkovat.! Vzhledem! k! tomu,! že! se! o! disciplíně! začalo! hlouběji! mluvit! teprve!

nedávno,! neexistuje! zatím! žádný! konsenzus! na! 100!%! dobré! praxi.! I! tak! se! ale!

s!gamifikací! setkáváme! ve! stále! větší! míře! a! je! dobré! o! tomto! trendu! vědět! co!

nejvíc.!!

!

Věřím,!že!se!jedná!o!jeden!z!hlavních!budoucích!trendů!a!i!tradiční!společnosti,!

u!kterých!by!to!dříve!nikdo!nečekal,!budou!možnosti!gamifikace!využívat.!Nejenom!

pro!marketéry!se!otevírají!zcela!nové!kanály,! jak!se!přiblížit!ke!svým!zákazníkům!
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a!jak! změnit! jejich! chování.! Kdy! je! lehké! ovlivňování! vzorců! chování! zákazníka!

za!pomoci! pozměňování! jeho! motivace! ještě! v! normě?! A! kdy! se! začíná! jednat!

o!bezohlednou!manipulaci?! S! rostoucím! pronikáním! gamifikace! do! našich! životů!

tak!budeme!muset!vyřešit!ještě!její!etickou!stránku.!
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Summary*
My! thesis! is! supposed! to! serve! as! an! introduction! to! the! topic! of! gamification!

and!to!show!possibilities!of!using!game!elements! in!online!environment.!Because!

this! topic! is! academically!quite!new,! a! large!portion!of!my! thesis! is! consisting!of!

theoretical! background.! I! described! basic! elements! of! game! design! to! better!

understand! human! thinking! in! game! environment.! These! elements! have! direct!

connection!with!the!field!of!gamification.!

!

Because!gamification!is!mainly!about!motivating!people!to!do!activities!we!want!

them! to! do,! it! is! important! to! understand! psychological! aspects! of! human!

motivation.! I! also! mentioned! Richard! Bartle’s! player! types,! which! are! directly!

connected!to!it.!

!

As! far! as! gamification!methodology! is! concerned,! I! showed! six!most! common!

game!mechanics! on!which! gamified! system!can!be!build!upon.!Then! I! laid!down!

basic!guidelines!to!follow!while!creating!that!system.!

!

For!real!world!examples! I!chose!widely!used!services!with!a! large!user!base!–!

a!new!Czech!football!project!Gambrins!Liga!Extra!and!a!worldwide!social!network!

Foursquare.! With! Foursquare! I! only! briefly! described! its! basic! mechanics,! then!

I!focused!more!on!GL!Extra.!This!system!is!headed!in!the!right!directions,!however!

it!still!has!some!flaws!for!which!I!suggested!solutions.!

!

Gamification!in!any!field!is!a!completely!individual!process!and!we!cannot!really!

typecast! it.!And!because!gamification! is! still! quite!new,! there! is!no! consensus!on!

a!right!way!how!to!do!it!correctly!yet.!Despite!this!fact,!we!are!hearing!more!and!

more! about! gamification! and! it! is! good! to! know! as! much! as! possible! about!

the!trend.!

!

I! believe! gamification! is! one! of! main! future! trends! and! even! traditional!

companies,!where!no!one!would!expect!that!before,!will!exploit!the!benefits!of! it.!

There! are! new! possibilities! emerging! as! how! to! approach! customers! and! how!
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to!change!their!behaviour.!But!when!is!a!slight!influencing!of!customer!actions!still!

all!right?!And!when!is!it!becoming!a!cold`hearted!manipulation?!With!gamification!

entering!our!everyday!lives,!we!have!yet!to!discuss!its!ethical!side.!

!

!
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