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Abstrakt 

Práce je zaměřena na etické aspekty interakce hráčů s virtuálními světy 

počítačových her, konkrétně na recepci situací, jež staví hráče před možnost či nutnost 

morálních rozhodnutí, jež ovlivňují další vývoj hry.  

Cílem práce je zjistit, jakou váhu hráči těmto rozhodnutím přikládají, zda 

zohledňují jejich dopady na herní svět, jaká kritéria při těchto rozhodnutí uplatňují, 

případně jaké další vlivy do nich zasahují. Souvisejícím tématem je identifikace hráče 

s herním avatarem a její vliv na morální rozhodnutí. 

Základem zpracování tématu je kvalitativní výzkum provedený se skupinou pěti 

hráčů počítačové hry Mass Effect 2, při němž odpovídali na otázky týkající se 

rozhodnutí v konkrétních situacích i přístupu k rozhodování ve hře celkově.  

Výzkum byl připraven na základě dosavadního zpracování příbuzných témat 

herních studií. Jeho výsledky jsou analyzovány metodou zakotvené teorie, jejímiž 

postupy jsou jednotlivé odpovědi respondentů rozebrány na základní pojmy, jež jsou 

znovu uváděny do vzájemných souvislostí. 

V závěru práce je prezentována zakotvená teorie formulovaná na základě těchto 

analytických postupů a jsou navrženy směry dalšího tematicky souvisejícího výzkumu.  

 

 

 

 

 



   

 

Abstract 

This thesis is focused on ethical aspects of interaction between players and 

virtual computer game worlds, specifically on reception of situations where player faces 

possibility or necessity to make a moral choice that influences the future development 

of the game. 

The goal of this thesis is to find out how seriously players approach these 

decisions, whether they take their impact on the game world into account, what criteria 

they apply when deciding and what other influences affect their decisions. Another 

related theme is identification with the game avatar and its influence on moral decisions. 

This work is based on qualitative research realized with a group of five players 

of computer game Mass Effect 2. During the research they answered questions 

regarding their decisions in particular situations as well as their general approach to 

decisions in the game. 

The research is based on recent works on the related topics of game studies. 

Outcomes of the research are analysed by the grounded theory method. Using its 

procedures the answers are decomposed into basic concepts which are then put together 

again in mutual context. 

As a conclusion of the thesis the grounded theory formulated based on these 

analytical procedures is presented. Future thematically related research areas are also 

suggested. 
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1. Úvod 

 

1.1 Základní vymezení tématu 

Práce je zaměřena na recepci jednoho konkrétního typu média, jmenovitě 

počítačových her.1 Toto médium má v porovnání s ostatními typy médií řadu specifik – 

v této práci bude tím nejpodstatnějším interakce a její etické aspekty. Bez ohledu na 

žánr, dobu vzniku, užitou platformu atd. platí, že nelze počítačové hry pouze přijímat. 

To pochopitelně platí pro jakoukoliv hru, od „kámen, nůžky, papír“, přes počítačové 

hry, až po celosvětové hry typu geocaching. Bez aktivního hráče, který v reálném čase 

hru utváří, tato přestává v plném rozsahu existovat a zůstává jen v podobě pravidel, 

kulis a rekvizit, anebo v případě počítačových her kódu. Interakce s hrou navíc v rámci 

předdefinovaných mezí kontinuálně mění zprostředkovávaný obsah. 

 

Moderní počítačové hry interakci neustále rozšiřují o nové prvky – jedním z nich 

je etický či možná přesněji morální rozměr. Ten je v nich přítomný více způsoby, než je 

na první pohled patrné. Zde je důležitý ten nejviditelnější a nejsrozumitelnější (ačkoliv 

přítomný jen v některých žánrech) – morální rozhodování v situacích, do nichž se hráč 

dostává a v nichž hra samotná přítomnost morálních dilemat hráči aktivně signalizuje, 

například pomocí příběhu, dialogů, hodnotícího systému a podobně.  

 

Tento fenomén je konkrétně analyzován ve hře Mass Effect 22, respektive na 

skupině jejích hráčů, kteří se zúčastnili kvalitativního výzkumu. Konkrétně tento titul 

byl zvolen, protože hra obsahuje mnoho nevyhnutelných situací, jejichž součástí 

jsou morálně zabarvené volby, které mají vliv na vývoj příběhu. Součástí pravidel 

hry Mass Effect 2 je také systém morálního hodnocení.3 Stejně jako jednotlivá 

rozhodnutí, může i tento systém a hráčovo postavení na jeho škálách ovlivnit průběh 

hry.  

 

                                                 
1 V literatuře se běžně vyskytují i označení videohry a digitální hry. 
2 BioWare 2010. 
3 Viz kapitolu 2.3.6. 
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Dalším důvodem pro tuto volbu byla skutečnost, že jde o aktuální hru, což 

usnadnilo shánění respondentů, kteří ji aktuálně hráli nebo si ji zahráli pro účely 

zapojení do výzkumu. Cílem výzkumu však není hodnotit hru samotnou, ta zde slouží 

jen jako zástupce vhodného žánru.4 Zkoumán je v této práci způsob, jakým hráči 

přistupují k morálním volbám ve hře obsaženým, na základě čeho je vyhodnocují, jakou 

jim přikládají váhu. 

 

1.2 Cíle a předpokládaný p řínos práce 

Etické aspekty interakce hráčů a virtuálních herních světů nejsou nové téma, 

badatelé se mu však dosud věnují především v teoretické rovině, jako například Miguel 

Sicart,5 jenž se ve své práci zaměřuje hlavně na analýzu etických aspektů obsažených 

přímo v hrách jako vytvořených objektech. Obdobně teoretický základ mají práce 

věnované dalším výrazně souvisejícím tématům, ač jejich autoři pracují s mnoha 

praktickými příklady. Na pravidla her, jež pro interakci vymezují prostor, a konkrétně 

z hlediska morálních rozhodnutí stanovují možnosti, z nichž hráč volí, i dopady jeho 

rozhodnutí, se zaměřuje Jesper Juul.6 Možnostmi, omezeními, praktickými i estetickými 

aspekty herních avatarů, jejichž prostřednictvím k interakci, včetně morálních 

rozhodnutí, dochází, se ve své dizertační práci zabývá badatel Rune Klevjer.7 Texty 

uvedené v tomto stručném přehledu byly základem teoretické přípravy práce. 

 

Cílem této práce je uchopit téma, jež je teoreticky již zpracované, a provést 

praktický výzkum vycházející přímo ze zkušeností hráčů. Zaměřit se na recepci 

počítačových her a zjistit, jakým způsobem hráči přijímají a zpracovávají virtuální 

situace, které je staví před nutnost volby, již je nezbytné učinit pro další postup ve hře. 

Zda při rozhodování ve zprostředkovaných situacích vycházejí z vlastního systému 

morálních hodnot a zásad, vyhodnocují volby spíše racionálně s cílem získat co největší 

výhody pro další postup hrou, případně postupují dle jiných pravidel a zájmů, např. dle 

cíle, který si ve virtuálním světě počítačové hry vytyčili. Dále by výzkum měl 

odpovědět na otázku, zda hráči za svá virtuální rozhodnutí pociťují zodpovědnost, zda 

                                                 
4 Viz kapitolu 2.2. 
5 Miguel Sicart, The Ethics of Computer Games. 
6 Jesper Juul, Half-Real. 
7 Rune Klevjer, What is the Avatar? 
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je zvažují s vědomím následků, ačkoliv jsou tyto relevantní jen v simulovaném 

virtuálním světě hry. 

 

Druhotným předpokládaným výstupem výzkumu budou zjištění o míře 

identifikace hráče s virtuálním avatarem a jeho skutky – čili do jaké míry recipienti 

počítačových her nejen přijímají zprostředkované zážitky a situace, ale také projektují 

vlastní identitu do virtuálního světa – a o vlivu této identifikace na rozhodnutí činěná ve 

hře. 

 

Herní studia jsou v současnosti již obor s nepochybným významem, protože 

zkoumají popkulturní fenomén, který se dotýká milionů lidí.8 Nabízejí řadu přístupů i 

jednotlivých témat k prozkoumání a značný prostor pro vědeckou práci. Jde ale stále 

o obor mladý a každý jeden provedený výzkum je dílčím příspěvkem. Konkrétní přínos 

práce na téma „etické aspekty interakce“ spatřuji v několika rovinách. 

 

Tou nejjednodušší, vycházející z osobního zájmu o téma a zkušeností s ním, je 

vytvoření relevantního argumentu proti názoru, že hraní počítačových her je v podstatě 

bezduchá aktivita. Věřím, že následující výzkum prokáže, že do něj zapojení hráči herní 

obsah interpretují, vyhodnocují a rozhodnutí, jež ve hře přijímají, neberou na lehkou 

váhu a vnášejí do nich vlastní hodnoty a zásady. 

 

Hlavním přínosem však je samotné provedení výzkumu a následné analýzy 

založené na praktických zkušenostech z konkrétní hry. Na základě této analýzy budou 

popsány a argumentačně podloženy nejen způsoby, jimiž hráči řeší morální dilemata, 

ale i několik souvisejících témat, mezi něž patří vnímání možnosti ovlivňovat herní svět 

vlastními rozhodnutími, vliv pravidel hry na jednotlivá rozhodnutí i na přístup 

k rozhodování celkově, způsoby propojení reálné osobnosti hráče s herním avatarem, 

přenášení zkušeností a zvyklostí mezi hrami. 

 

                                                 
8 Dokonce i některé jednotlivé tituly mají zásah na několik milionů hráčů – nejvýraznější příklad je 
patrně World of Warcraft (Blizzard Entertainment, 2004) – podle různých internetových zdrojů – 
např.: www.cinemablend.com/games/World-Warcraft-Loses-1-1-Million-Subscribers-45319.html 
(14. 11. 2012) – se počet uživatelů této online hry dlouhodobě pohybuje okolo hranice deset milionů. 
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Dílčím přínosem této práce budou samotné údaje shromážděné od respondentů, 

jež mohou nadále sloužit jako podkladový materiál pro budoucí tematicky příbuzné 

analýzy. 

 

Dále spatřuji přínos zkoumání etických aspektů interakce s virtuálním herním 

světem v možném rozšíření pohledu na vzdělávací potenciál tohoto typu aktivity.9 

Virtuální realita je běžně užívána pro osvojování a procvičování různých praktických 

dovedností a rozšiřování znalostí (například trenažéry ovládání dopravních 

prostředků).10 Věřím ale, že vazba hráče na avatara může být dostatečně silná a 

simulace různých situací dostatečně reálná, aby mohla virtuální interakce11 čím dál více 

sloužit i pro rozvoj sociálních kompetencí, utváření návyků a vzorců chování, trénink 

rozhodování pod tlakem, zkoušení různých situací „nanečisto“ atd.12 

 

1.3 Důvody pro zvolení tématu 

Téma této práce je zajímavé v mnoha ohledech. Soustředí se na otázky, jež jsou 

ve společnosti živé – zprávy o výzkumech dopadů počítačových her především na děti 

se v médiích objevují pravidelně a je zajímavé sledovat, k jak odlišným výsledkům 

výzkumníci docházejí13. Naopak jednotní jsou obvykle v tom, že zkoumají účinky her 

                                                 
9 Samozřejmě neočekávám, že má diplomová práce bude mít sama o sobě takový dopad, ostatně její 
téma ani nemíří přímo tímto směrem, mám na mysli celkově postupné zvyšování pozornosti 
věnované danému tématu. 
10 Vzdělávací potenciál ale mají i běžné počítačové hry, pojednává o něm například James Paul Gee, 
který ve své knize What Video Games Have to Teach Us About Learning and Literacy popisuje, jak 
počítačové hry přispívají například k rozvoji „vizuální gramotnosti“, tedy porozumění obrazům, 
k umění řešit několik vzájemně provázaných problémů současně a podobně. 
11 Za předpokladu vytvoření specifického virtuálního prostředí odpovídající kvality, jako je tomu 
u jinak zaměřených vzdělávacích programů a simulátorů. 
12 Jednoduchý příklad počítačové hry sloužící k procvičení různých situací např. z oblasti první 
pomoci či finanční gramotnosti lze najít na adrese www.nenechsezmanipulovat.cz (14. 11. 2012)  
13 www.blesk.cz, 19. 5. 2007, Tyto problémy způsobují dětem počítačové hry: 
http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-udalosti-zajimavosti/66614/tyto-problemy-zpusobuji-detem-
pocitacove-hry.html (14. 11. 2012) 
www.pctuning.tyden.cz, 16. 10. 2011, Počítačové hry prý způsobují demenci: 
http://pctuning.tyden.cz/component/content/article/1-aktualni-zpravy/22264-pocitacove-hry-pry-
zpusobuji-demenci (14. 11. 2012) 
www.bonusweb.idnes.cz, 9. 12. 2008, Počítačové hry z pohledu psychologa: pomáhají i škodí: 
http://bonusweb.idnes.cz/pocitacove-hry-z-pohledu-psychologa-pomahaji-i-skodi-pcu-
/Magazin.aspx?c=A081208_142144_bw-clanek_oz (14. 11. 2012) 
www.rozhlas.cz, 29. 10. 2012, Škodí videohry dětem? Podle toho, kdo platí výzkum: 
http://www.rozhlas.cz/digital/technologie/_zprava/skodi-videohry-detem-podle-toho-kdo-plati-
vyzkum--1129379 (14. 11. 2012) 
www.novinky.cz, 21. 2. 2007, Počítačové hry pomáhají hubnut: http://www.novinky.cz/internet-a-
pc/hry-a-herni-systemy/109953-pocitacove-hry-pomahaji-hubnout.html (14. 11. 2012) 
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na hráče jednostranně, pojímají ho v lepším případě jako pasivního příjemce, v horším 

případě jako oběť. Dostupné výzkumy14 shrnují Kwan Min Lee a Wei Peng:  

„Výzkum sociálních a psychologických efektů hraní her je soustředěn na tři 

aspekty: (a) testování negativních následků (efektů) násilných zábavných her, (b) 

demonstrování užitečnosti vzdělávacích (výcvikových) her a (c) zkoumání obecných 

efektů zábavných her…“  

„Na základě našeho rozsáhlého průzkumu současné literatury jsme dospěli 

k zjištění, že paradigma účinku stále dominuje akademickému bádání o počítačových 

hrách. Výsledkem je nedostatek výzkumu hraní her coby zábavného prožitku.“ 15 

 

Z uvedeného vyplývá, že tématu této práce – tedy otázce, jak hráči 

zprostředkovávaný obsah vyhodnocují a co do hry sami vnášejí, tak výrazná obecná 

pozornost věnována není. Jak se ukáže dále, v posledních letech jsou alespoň na 

akademické úrovni počítačové hry i jejich hráči (naštěstí) zkoumáni z více hledisek a 

podrobněji.  

 

Etické aspekty videoher jsou tématem zajímavým i pro mne osobně. Nejen 

proto, že sám tyto hry cca od svých patnácti let hraji a mám zkušenost s řadou žánrů, ale 

také proto, že jsem se jimi coby prodejce dva roky zabýval i profesně. To s sebou kromě 

požadavků na rozhled v oboru neslo i mnoho rozhovorů, převážně s rodiči, na téma 

vhodnosti či nevhodnosti té které hry či typu her pro různě staré děti a podobně. Je pro 

mne proto vítanou výzvou pokusit se na tématiku, jíž jsem se v minulosti zabýval 

z osobního i profesního zájmu, zaměřit na této úrovni. 

 

1.4 Členění textu 

Text práce je členěn na pět kapitol, včetně této úvodní. Druhá kapitola je 

shrnutím teoretických východisek souvisejících s výzkumem a užitých při jeho přípravě 

i vyhodnocení, proto je založena především na citacích a práci se zdroji. Třetí kapitola 

popisuje užité metody a způsob jejich aplikace. Čtvrtá zaznamenává průběh analýzy 

                                                 
14 Aktuální v roce 2006. 
15 Kwan Min Lee a Wei Peng, What Do We Know About Social and Psychological Effects of Computer 
Games? str. 327, resp. 340. 
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údajů shromážděných výzkumem a především její vstupy členěné dle dílčích postupů. 

Pátá kapitola shrnuje závěry práce.  

 

Oproti schváleným tezím došlo v členění kapitol k několika drobným změnám. 

Plánované kapitoly „2. Mass Effect 2“ a „3. Morální rozměr počítačových her“ byly 

doplněny o několik dalších témat významných pro téma práce a spolu s nimi spojeny do 

zmíněné kapitoly „2. Teoretická východiska“, což je dle mého názoru logičtější a 

přehlednější. Došlo tak k posunu číslování následujících kapitol. Plánovaná kapitola „5. 

Kvalitativní výzkum“ je nyní „4. Analýza“, jde pouze o změnu názvu, předpokládaný 

obsah zůstal, ale vzhledem k tomu, že jde především o rozbor sebraných údajů, 

označení analýza je více odpovídající. 



  

 

8

  

2. Teoretická východiska 

 

2.1 Počítačové hry jako médium 

Ač jsou herní studia mladý obor, jsou již i u nás dostatečně etablovaná, aby 

nebylo nutné v této práci zdůvodňovat akademický zájem o tuto součást populární 

kultury. S výzkumem počítačových her se dnes můžeme setkat i na české akademické 

půdě,16 většina relevantních odborných textů však pochází ze zahraničí.17 

 

Zkoumání počítačových her nabízí celou řadu přístupů a výzev pro různé vědní 

disciplíny.18 V této práci jsou objektem výzkumného zájmu počítačové hry coby 

médium, se zaměřením na jeden specifický aspekt jejich recepce, proto je na místě 

stručně popsat kontext mediálních a herních studií. 

 

Počítačové hry jsou relativně nové, ale mimořádně všestranné médium – či spíše 

multimédium. Přenášejí audiovizuální obsah (grafika, animace, hudba, mluvené slovo, 

speciální zvukové i obrazové efekty), psané slovo, jsou prostředím pro interakci 

uživatele s médiem i mezi uživateli navzájem, mohou obsahovat reklamu…  

 

Vyjdeme-li z definice společenských funkcí médií, kterou sestavil Denis 

McQuail,19 snadno zjistíme, že počítačové hry je mohou naplňovat všechny: 

Informování  (o událostech a podmínkách ve společnosti, mocenských vztazích 

atd.) – řada her je založena na skutečných (historických i relativně aktuálních20) 

událostech a potenciálně mohou být i primárním zdrojem informací o dané události pro 

                                                 
16 Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity 
v Brně. 
17 Dle pojetí výzkumu lze pojmenovat dvě centra herních studií. Zástupci ludologie (založena na 
analýze herních pravidel a principů, zakladatelem je Gonzalo Frasca) působí hlavně ve Skandinávii, 
příznivci naratologie (tedy zkoumání her jako způsobu vyprávění příběhu) především v USA. 
(Jaroslav Švelch, Hra pro více hráčů: Herní studia a interdisciplinarita) 
18 Literární věda, filmová věda, mediální studia, informatika, kulturologie, sociologie, psychologie, 
demografie, historie, ekonomie atd. – viz Jaroslav Švelch, Počítačové hry a jejich místo v mediálních 
studiích; Hra pro více hráčů: Herní studia a interdisciplinarita. 
19 Denis McQuail, Úvod do teorie masové komunikace, str. 103. 
20 Např. do středověku zasazená strategická hra Age of Empires II (Ensemble Studios 1999) či akce 
z afghánského konfliktu Medal of Honor (Electronic Arts, 2010). 



  

 

9

  

individuálního uživatele. V případě her např. z oblastí válečných konfliktů je hráč 

zpravidla seznámen21 i s mocenskými vztahy, jež v konfliktu hrají podstatnou roli atd. 

Korelace (vysvětlování a komentování událostí, podpora autoritám a normám, 

vytváření konsenzu atd.) – může být úzce propojena s informováním – způsob ztvárnění 

událostí nebo i zapracování reálií do fikce může být vyjádřením zájmů nebo 

standardních většinových postojů ve společenství, ze kterého vychází, nebo pro které je 

určeno. Za zmínku zde však stojí fakt, že v globalizovaném světě se počítačové hry22 

dostanou i k jedincům náležícím ke společenstvům, jež mohou být majoritně v neshodě 

s normami, autoritami či společenským konsenzem, v jejichž prospěch je hra 

nakloněna.23 

Kontinuita  (zachování dominující kultury a objevování subkultur, prosazování a 

udržování přijatelnosti hodnot) – mnohé počítačové hry jsou inspirovány a vycházejí ze 

soudobých subkultur.24 Výrazným motivem řady her je odvracení událostí, jež by 

ohrozily zachování způsobu života společnosti, včetně majoritně uznávaných hodnot – 

příkladem budiž i trilogie Mass Effect.25 Prosazované hodnoty se mohou výrazně 

projevit také do morálních dilemat, jež jsou hráčům předkládána, případně do 

hodnoticích systémů, které posuzují správnost jednotlivých variant rozhodnutí. 

Zábava (pobavení, rozptýlení, uvolnění sociálního napětí) – zde není třeba 

vysvětlování, počítačové hry jsou dnes relaxační aktivitou pro hráče různého věku, 

pohlaví, zájmů atd.26 

Získávání (agitování pro společenské cíle ve sféře politiky, války, náboženství 

atd.) – agitační funkce médií souvisí s výše pojmenovanými – předávání vybraných 

informací, vytváření konsenzu, prosazování zachování hodnot – to vše může být 

součástí či počátkem agitace. Řada počítačových her obsahuje nenápadné prvky agitace, 

jiné jsou v tomto směru zcela prvoplánové, nemusí jít o populární hry z válečných 

konfliktů, ale například i o nábožensky zaměřené tituly.27 

 

                                                 
21 Byť je možné, že jednostranně či zkresleně. 
22 Stejně jako další mediální obsahy, obzvlášť ty přenositelné po internetu či satelity. 
23 Například hra Freedom Fighters (Electronic Arts, 2003) v níž pár hrdinných Američanů odráží 
sovětskou invazi do USA, bude patrně vnímána jinak hráči v USA a jinak v Rusku. 
24 Např. řada her zaměřených na skateboarding – Tony Hawk's Pro Skater (Activision, 1999) apod. 
25 I když onen způsob života líčený hrou (zasazenou do daleké budoucnosti) se od naší reality značně 
liší, jde převážně o rozdíly povrchní. 
26 Více viz Jaroslav Švelch, Počítačové hry a jejich místo v mediálních studiích, str. 32–33 (kapitola 
Hráčská demografie). 
27 Např. produkce firmy Wisdom Tree – www.wisdomtreegames.com (17. 11. 2012). 
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Patří sem i připomenutí již zmíněné vzdělávací funkce počítačových her – od 

didaktických her pro nejmenší děti, přes trenažéry pro řidiče a piloty, až po taktické 

simulátory užívané ozbrojenými složkami.28 

 

V dnešní době internetu mají hry navíc možnost neustálých aktualizací a 

rozšíření, jež mohou nejen přinášet nové hráčské zážitky, ale také informace, texty a 

obrazy. Hry zaměřené na více hráčů, obzvláště v masovém měřítku, tvoří i specifické 

sociální sítě, včetně funkcí jako osobní seznamy přátel, tvorba dlouhodobých 

společenství29 a přímá komunikace v reálném čase. Mimo hry vznikají komunity 

propojené například diskusními fóry věnovanými hrám obecně i konkrétním titulům. 

I před érou online hraní ale měly počítačové hry svůj sociální rozměr30 spočívající 

v jejich roli v domácnosti, mezi vrstevníky atd.31 

 

Dále je nutné počítačové hry vnímat také jako umělecká díla, na nichž 

v některých případech pracují celé týmy výtvarníků, spisovatelů, herců, hudebních 

skladatelů a hudebníků i profesí na pomezí umění a technického řemesla, jako jsou 

animátoři, designéři herního světa a podobně. Z tohoto pohledu jsou počítačové hry také 

výraznými kulturními artefakty32 a neoddělitelně patří do soudobého kulturního 

prostředí, a to i díky jedné z vlastností moderních médií – vzájemné obsahové 

provázanosti. Známe například řadu filmových adaptací knih, dramat či komiksů, 

existují knihy vzniklé na základě filmů. Obdobně vznikají i počítačové hry 

inspirované filmy a knihami a naopak filmy jsou natáčeny podle počítačových her. 

Tento fenomén se patrně v budoucnu dotkne i trilogie Mass Effect, kterou plánuje do 

filmové podoby zpracovat společnost Legendary Entertainment – momentálně 

probíhá tvorba scénáře.33 

 

                                                 
28 Např. America’s Army (U.S. Army, 2002) 
29 Obvykle jsou tato společenství hráčů nazývána dle typu hry guildy, korporace a podobně. 
30 Příklad z vlastní zkušenosti: Už v době, kdy počítače nebyly běžným vybavením téměř každé 
domácnosti, byly naopak lákadlem a mnoho dětí, jež prožily školní docházku v druhé polovině 
osmdesátých a první polovině devadesátých let, se jistě účastnilo hromadných návštěv, kdy spolužáci 
přišli „na počítač“ k lépe vybavenému kamarádovi.  
31 Tématu sociálního rozměru počítačových her a jejich role ve společnosti se věnují i někteří autoři, jako 
James Newman (2004, Videogames), Peter Forster (2009, The Social Benefits of Computer Games) a 
další. 
32 I když jejich kulturní hodnota se (obdobně jako u filmu, hudby atd.) může výrazně lišit. 
33 Zpráva byla uveřejněna na portálu worstpreviews.com 25. 10. 2012. 
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Od většiny soudobých médií se ale počítačové hry v některých podstatných 

rysech i odlišují. Jde především o způsob recepce a interpretace obsahu. Recepce 

obsahu tradičních médií (ať už jde o knihu, film, nebo rozhlasovou reportáž) probíhá 

lineárně – příjemci je předán jasně stanovený objem informací (či jiných vjemů, např. 

v případě hudby) v pevném pořadí.34  

 

Počítačové hry lineární předávání obsahu umožňují jen částečně, naprostá 

většina obsahu se odvíjí v závislosti na rozhodnutích hráče v průběhu interakce 

s prostředím hry.35 Tuto odlišnost vysvětluje například Jesper Juul na prosté skutečnosti, 

že součástí počítačových her je zpravidla volný pohyb ve vymezeném prostoru, zatímco 

v příbězích je prostor obsažen, pouze pokud je zajímavý nebo pro příběh významný.36 

 

Rozdílnou rolí čtenáře lineárního textu a hráče (čtenáře nelineárního kybertextu) 

se podrobně zabývá Aspen Aarseth, který odlišnosti vysvětluje na několika 

srozumitelných přirovnáních: 

„ Čtenář, jakkoliv silně angažovaný v odkrývání příběhu, je bezmocný. Stejně 

jako divák na fotbalovém zápase – může spekulovat, odhadovat, vyvozovat, dokonce 

vykřikovat nadávky, ale není hráč. Jako pasažér ve vlaku může studovat a interpretovat 

proměňující se krajinu, může svůj zrak upřít kamkoliv se mu zachce, dokonce zatáhnout 

za záchrannou brzdu a vystoupit, ale nemůže posunout koleje do jiného směru. Nemůže 

si užívat hráčovo potěšení z vlivu: ‚Schválně co se stane, když udělám tohle.‛ Čtenářovo 

potěšení je potěšením voyeura. Bezpečné, ale bezmocné.“37 

 

Vzhledem k množství variací, jež vyplývají například i z morálních rozhodnutí,38 

o nichž tato práce pojednává, je zpravidla nemožné, aby v průběhu jednoho hraní byl 

předán veškerý obsah. Oproti ostatním typům médií, jejichž obsah je možné 

                                                 
34 Výjimky v tomto srovnání mohou tvořit například knihy zvané gamebook, v nichž má čtenář 
možnost rozhodovat o dalších krocích hlavní postavy a na základě svého rozhodnutí nalistovat 
stránku, od které bude číst dále (např. edice Lone Wolf od Joea Devera), nebo filmy na internetu, jež 
umožňují podobné volby, podle kterých se průběžně načítá pokračování.  
35 Prostý příklad – přijde-li hrdina románu na rozcestí, čtenář nijak neovlivní, kterou cestu zvolí, toto 
rozhodnutí je stanoveno tvůrcem románu a má v příběhu svou úlohu. V případě hry se rozhodne hráč 
a jeho volba může výrazně ovlivnit průběh hry – např. se tak může vyhnout nebezpečí, minout 
zajímavý vedlejší úkol anebo také sejít z cesty a zabloudit.  
36 Jesper Juul, What computer games can and can't do. 
37 Aspen Aarseth, Cybertext: Perspectives on Ergodic Literature, str. 2. 
38 Tyto variace ale vznikají mnoha způsoby a týkají se i her, jež morální rozhodnutí vůbec neobsahují 
– např. vyberu-li si v závodní hře jeden automobil, nemohu zvolenou trasu zároveň projet i 
s ostatními, které jsou v nabídce – jediná možnost je závod několikrát opakovat. 
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interpretovat v celku (např. po skončení filmu), navíc aktivní povaha hraní vyžaduje, 

aby hráč obsah interpretoval průběžně a na základě této interpretace činil další 

rozhodnutí, která ovlivní průběh hry a tím i její celkovou interpretaci po skončení.  

 

Tento specifický způsob „čtení“ her (kybertextů) pojmenoval Aspen Aarseth 

jako ergodický (spojení řeckých slov „ergon“ – práce a „hodos“ – cesta), což ve 

stručnosti vysvětluje jako „vyžadující netriviální aktivitu či úsilí“, přičemž jako 

triviální úsilí uvádí například pohyby očí a otáčení stránek.39 Pojmem ergodický 

(ergodicita) byl přijat i dalšími badateli, protože se běžně vyskytuje v literatuře. 

 

2.2 Mass Effect 2 

Mass Effect 2 je hra spadající do žánru akčních RPG,40 tedy her kombinujících 

akční sekvence, založené obvykle na boji s nepřáteli při plnění úkolů, silný příběh, který 

hlavní postava více či méně ovlivňuje, a hráčem ovlivnitelný rozvoj postavy, která 

v průběhu hry získává nové schopnosti a vybavení. Pro tuto práci je podstatné 

poznamenat, že jde o žánr, který se vyznačuje velkou realističností a umožňuje značnou 

míru identifikace díky existenci jedné ústřední postavy a také širokou škálou situací a 

dialogů, jež vytvářejí příležitost k podobnému typu interakce, jaký zažíváme v běžném 

životě.41 Zároveň vyžadují, aby se v nich hráč angažoval na hlubší úrovni, než je tomu 

v případě her například ryze akčních, závodních, strategických, stavitelských apod. 

Akční složka hry pak přináší napětí, obavy o přežití (byť virtuální), radost z vítězství a 

další emoce, jež prohlubují spojení hráče s avatarem a herním světem. To vše navíc 

posiluje příběh hry a možnost upravovat vybavení a atributy avatara dle vlastních 

preferencí a zvyklostí. V případě série Mass Effect je navíc osobní angažovanost hráče 

ve světě hry posílena důrazem na komunikaci a vztahy s vedlejšími postavami – členy 

posádky. Viz např. srovnání her Mass Effect 2 a Dragon Age Origins,42 uveřejněné 

                                                 
39 Aspen Aarseth, Cybertext: Perspectives on Ergodic Literature, str. 1. 
40 Role playing game – v češtině se běžně užívá také poněkud nepřesné označení „hra na hrdiny“, či 
přesnější, ale méně užívané označení „rolová hra“. 
41 Odmysleme se na tomto místě od obsahu interakce a prostoru i času, ve kterém probíhá, jde o její 
způsob – je nepochybně snazší identifikovat se s hrdinou, který hovoří s ostatními postavami, hledá 
cestu v ulicích, potýká se s nepřáteli atd. než například se závodním autem, rozrůstajícím se městem, 
vojenskou jednotkou postupující mapou atd. 
42 Obě hry vydala společnost BioWare, z hlediska herních principů lze obě zařadit ke stejnému žánru 
(akční RPG), obsahově náleží trilogie Mass Effect k žánru sci-fi, zatímco série Dragon Age fantasy. 
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v internetovém magazínu Eludamos – Journal for Computer Game Culture, kde Kristine 

Jørgensen popisuje roli komunikace v tomto typu her: 

„Hry od BioWare jsou poháněné příběhem a zaměřené na hraní role fiktivní 

postavy a rozhodování z jejího pohledu. Hráči se zapojují do vývoje událostí vybíráním 

z možností v rozvětvených dialozích, ve kterých různé volby vedou odlišným směrem. 

Rozhovory s podpůrnými43 postavami jsou proto nejlepším způsobem získání informací 

souvisejících s úkoly, stejně jako osobních vědomostí o postavách. Vzhledem k tomu, že 

přijímání rozhodnutí probíhá ve většině případů také skrze dialogy, je to také dobrý 

způsob vytváření etických a emocionálních dilemat.“44 

 

Mass Effect 2 je střední díl trilogie45 vytvořené společností BioWare, jejíž děj se 

odehrává v daleké budoucnosti, kdy je lidstvo v kontaktu s několika mimozemskými 

inteligentními rasami, s nimiž tvoří jakési galaktické společenství. Tyto civilizace 

společně čelí hrozbě pradávné mechanické rasy zvané Reapers, která cyklicky, jednou 

za 50 000 let, vyhladí a pohltí veškerý inteligentní život v galaxii. Ústřední postava je 

velitel (či velitelka, na základě volby hráče) Shepard, který se hrozbě postaví i navzdory 

svým nadřízeným, kteří odmítají uvěřit její reálnosti. V průběhu hry musí plnit řadu 

nutných úkolů, ale dostává se i do situací, jejichž vyřešení není pro další postup 

nezbytné.  

 

Součástí příběhu je i řada morálních rozhodnutí. Z hlediska toku příběhu je 

možné je rozdělit podle toho, zda ovlivňují hlavní příběhovou linii, nebo jsou součástí 

úkolů, jež musí hlavní postava plnit, aby si získala loajalitu jednotlivých členů své 

posádky.46 Z hlediska významu mohou tyto volby představovat zdánlivé drobnosti, jako 

např. zda od někoho získám informace po dobrém, nebo mu pohrozím, aby mluvil. 

V jiných případech ale jde o rozhodnutí zásadní pro průběh a příběh hry, jako zda 

v závěru objevenou základnu, v níž bylo zabito a na surový genetický materiál 

„zpracováno“ několik tisíc lidí, zničit, nebo zachovat. V případě zachování může být 

                                                 
43 V obou zmíněných hrách putuje hlavní postava s družinou pomocníků, kteří nejen pomáhají v boji, 
ale obohacují hru o vlastní dílčí příběhy a vytvářejí příležitosti pro sociální interakci a navázání 
vztahů trvajících po celou hru. 
44 Kristine Jørgensen, Game Characters as Narrative Devices. 
45 Mass Effect (2007), Mass Effect 2 (2010), Mass Effect 3 (2012). 
46 Získávání loajality má význam jak z hlediska příběhu – členové posádky chtějí urovnat své 
záležitosti, než se vydají na pravděpodobně sebevražednou závěrečnou misi – tak z hlediska pravidel 
hry – s nabytím plné loajality členové posádky začnou používat do té doby neaktivní silné 
schopnosti. 
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zdrojem cenných informací o nepříteli. Je ovšem zřejmé, že se jí zmocní organizace, jež 

sice hlavní postavu podporuje, ale je riziko, že bude chtít zařízení dále využívat a 

provozovat. 

 

Pro celkové představení hry Mass Effect 2 z hlediska etické interakce je nutné 

poznamenat, že obsahuje i morálně sporné situace, jež žádné rozhodnutí neumožňují – 

například při plnění jednoho úkolu musí hráč47 pobít desítky nepřátel, jen aby se 

s někým setkal. Ačkoliv je velmi pravděpodobné, že by se schůzka dala zařídit i jinak, 

s takovou možností hra nepracuje. V té souvislosti poněkud paradoxně vyznívá 

rozhovor s jednou z členek posádky, jež je členem řádu potulných bojovníků 

vykonávajících spravedlnost, když se hráče ptá zhruba na toto: „Když musím vykonat 

trest na vrahovi, opravdu k tomu potřebuju vědět, že je také oddaným otcem?“ Pokud 

tuto myšlenku vezmeme do důsledku a budeme svět hry vnímat jako sice virtuální, ale 

komplexní a obydlený bytostmi, jež v něm mají svůj život a vazby (stejně jako onen 

virtuální vrah, jenž je zároveň oddaným otcem), pak se těžko ubráníme otázce, kdo byli 

ti bezejmenní žoldnéři, kteří museli padnout,48 aby mohl proběhnout jeden rozhovor? 

Opravdu si zasloužili smrt jen proto, kdo si je najal? 

 

2.3 Morální rozm ěr počítačových her 

Pro téma této práce je zásadní vývoj, kterým vnitřně prošla herní studia. V jejich 

počátcích byly hry jen okrajově zkoumány jako proces, v němž hráč tvoří klíčový 

aktivní prvek. Středobodem výzkumného zájmu byly účinky her – tzv. paradigma 

účinku.49 Jistě i díky zmíněné interdisciplinaritě se ale obsah pojmu herní studia 

neustále rozšiřuje a obohacuje o nové perspektivy, díky nimž jsou hry zkoumány např. 

jako kulturní artefakty, systémy pravidel, je sledován proces hraní, role hráče v něm atd. 

Tento posun shrnuje J. Švelch: 

                                                 
47 Nebo velitel Shepard? Jak se ukáže dále, míra identifikace s avatarem se u hráčů různí. 
48 V této úvaze vycházím z předpokladu, univerzálního i pro ostatní hry, že hráč přijal cíl postupovat 
dál ve hře až k jejímu eventuálnímu závěru a ukončení hry nezahrnuje do všech jednotlivých situací 
jako variantu jejich řešení. I v tomto předpokladu však existují výjimky, jako např. hra September 
12th, v níž hráč zabíjí teroristy, z jejichž truchlících blízkých jsou stále noví teroristé, kteří tak 
nekonečně přibývají. Jediná eticky přijatelná volba a zároveň jediný způsob, jak hru neprohrát, je 
nehrát ji (Miguel Sicart, The Ethics of Computer Games, str. 216). 
49 Více Jaroslav Švelch, Počítačové hry a jejich místo v mediálních studiích, str. 6. 
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„…herní odborníci nyní vesměs pohlížejí na éru „paradigmatu účinku“ jako na 

dobu temna. Poukazují jednak na to, že se opomíjel kontext, sémiotika her a samotná 

povaha herní aktivity, a současně na to, že účinky byly studovány v laboratorním a 

nepřirozeném prostředí. Především však kritizují fakt, že výzkum byl součástí 

„o čerňování populární kultury“ a jako takový byl vlastně politický. Mechanismus 

morální paniky vytvářel ve společnosti dojem kauzality mezi negativními jevy ve 

společnosti a počítačovými hrami – a z téhož byla dříve obviňována další odvětví 

populární kultury: televize, komiksy a rocková hudba.“ 50 

 

Při výzkumu etických aspektů počítačových her je nutné si uvědomit, že jde 

o široké téma. Jsou utvářeny podmínkami pevně stanovenými při tvorbě hry i 

neopakovatelnými a do detailu těžko předvídatelnými činy hráče ve virtuálním světě 

hry. Tato kapitola je shrnutím teoretických východisek, jež byla využita při přípravě 

výzkumu i jeho vyhodnocení. Týkají se morálního rozměru počítačových her obecně i 

specificky u hry Mass Effect 2. 

 

Směr, jakým je třeba uvažovat při zkoumání tohoto fenoménu, a otázky, na něž 

je nutné hledat odpovědi, naznačuje v obecné rovině Miguel Sicart: 

„P ři úvahách o takové etice se objevuje několik důležitých otázek: Jde o etiku 

hry, nebo o etiku hraní hry? Lze to odlišit? Mají tvůrci her morální odpovědnost? 

Pokud ano, jakou a proč?“ 

„Abychom porozuměli etice počítačových her, musíme uvažovat o hře jako 

objektu, o hře jako prožitku a o procesu, který obojí propojuje.“ 51 

 

Z uvedeného je zřejmé, že ani při výzkumu tak specifického tématu, jako jsou 

morální rozhodnutí obsažená v počítačových hrách a v procesu jejich hraní, není možné 

se soustředit pouze na roli hráče, který tato rozhodnutí činí. V následujících 

podkapitolách se proto zaměřím na několik subtémat, jež je třeba dokázat vnímat 

odděleně i jako úzce propojené součásti celku. Základními a prvními dvěma jsou 

pravidla her a interakce hráče s fiktivním světem. Na souhru těchto dvou stran jedné 

mince se zaměřil Jesper Juul, který svou knihu Half-Real: Video Games Between Real 

Rules and Fictional Worlds uzavřel slovy: 

                                                 
50 Jaroslav Švelch, Počítačové hry a jejich místo v mediálních studiích, str. 36. 
51 Miguel Sicart, The Ethics of Computer Games, str. 3, 64. 
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„To, že pravidla hry jsou skutečná a formálně definovaná, neznamená, že je 

formálně definován i hráčův prožitek. Pravidla nicméně pomáhají neformální hráčův 

prožitek utvářet. Ačkoliv jsou fiktivní světy her volitelné, subjektivní a nereálné, hrají 

v počítačových hrách klíčovou roli. Hráč se pohybuje mezi těmito dvěma úrovněmi, 

hraje počítačové hry v poloreálné oblasti mezi fikcí a pravidly.“ 

 

Oba texty citované v tomto úvodu byly pro přípravnou fázi mé práce klíčové, 

proto další výňatky z nich dominují podkapitolám 2.3.1 – 2.3.3.  

 

Přímo tématu morálky a etiky v počítačových hrách se věnují ale i další 

zahraniční i čeští autoři, jako např. Daniel M. Schafer,52 který sleduje souvislost mezi 

morálními volbami obsaženými ve hře a zábavností hraní a spojitost mezi uplatňováním 

či neuplatňováním vlastních morálních hodnot a rozhodnutími, jež ve hře hráči činí. 

Dochází k závěru, že z hlediska zábavnosti není rozdíl mezi hraním „za dobráka“ a „za 

padoucha“. Naopak výrazný rozdíl jeho výzkum ukazuje z hlediska příklonu hráčů na 

stranu „dobra“ či „zla“. Zatímco naprostá většina hráčů (přes 80%), kteří ve hře 

uplatňují vlastní morální hodnoty (moral activation), hájí „dobro“, u hráčů, kteří se ze 

svých reálných morálních hodnot ve hře vymaňují (moral disengagement) se běžně 

(přes 60%) vyskytuje jednání nemorální. 

 

Na obdobné otázky jako tato práce se zaměřuje i Jaroslav Švelch,53 když zkoumá 

zapojení morálních voleb do počítačových her a to, jak hráči vnímají události, jež jsou 

ve hrách jejich rozhodnutími způsobeny. Ukazuje, že na morální rozhodnutí činěná ve 

hře má vliv nejen hráč, ale i hra jako systém. Na konkrétních příkladech vysvětluje, že 

ač nelze důsledně vyvozovat morální zodpovědnost z každého skutku ve hře, hráči své 

činy zvažují a pociťují jejich dopady. Na základě svých zjištění také v závěru poukazuje 

na potřebu více studií založených na konkrétních herních prožitcích.  

 

 

 

 

                                                 
52 Daniel M. Schafer, Moral Choice in Video Games. 
53 Jaroslav Švelch, The Good, The Bad, and The Player. 
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2.3.1 Pravidla hry 

Významnou součástí teoretické přípravy práce je téma na první pohled 

související jen vzdáleně – pravidla her. Ta jsou vlastní jakékoliv hře, ačkoliv sama 

o sobě hrou nejsou, vymezují možnosti hráče, podmínky, jež je třeba naplnit pro úspěch 

ve hře. Jesper Juul tento princip jasně ukazuje na příkladu šachu, kde pravidla stanovují 

potenciální úkony, jež mají smysl pouze ve hře. Jen díky pravidlům je možné provést 

například šach mat. Bez pravidel zbude ze hry jen nesmyslné posouvání figurek po 

desce.54 

 

Pravidla hry tak výrazně ovlivňují podobu budoucí interakce i na etické úrovni, 

předurčují volby, jež bude hráč moci či muset učinit, stanovují odměny za určité 

dosažené cíle, mohou hráče motivovat k jednání, jež je v souladu i v rozporu s obecně 

přijímanými etickými pravidly, případně i se zásadami hráče. Příklad, kdy jsou pravidla 

hry jednoznačně proti obecně přijímaným pravidlům mezilidského chování, uvádí 

Miguel Sicart:  

„Například hra jako Burnout 3: Takedown předkládá hráči uzavřený okruh, kde 

závodí auta. […] Tyto okruhy jsou navrženy tak, aby na nich docházelo k nehodám mezi 

hráči, protože jedno z pravidel hry říká, že hráč, kterému se podaří způsobit srážku 

ostatních, aniž je sám zasažen, získává body navíc a k tomu ještě zvýšení rychlosti. […] 

Formální struktura hry […] předurčuje, jak může být vnímán fiktivní závodnický 

svět Burnoutu 3. Předurčuje také, že způsobit autonehodu ostatních hráčů je žádoucí.“55 

 

Je nezbytné si také uvědomit, že pravidla nejen stanovují možné akce a jejich 

výsledky, ale také vytvářejí omezení. Jako příklad pro jejich naznačení si Jesper Juul 

zvolil sportovní hry, jako je fotbalová FIFA 2002 a Virtua Tennis56. Upozorňuje na 

běžné věci, které však v těchto hrách nejsou možné – jako například lehnout si, či prostě 

odejít ze hřiště. Tímto příkladem dokládá, že herní fikce a pravidla nemohou být zcela 

kompletní a dokonalou simulací skutečnosti.57 

 

                                                 
54 Jesper Juul, Half-Real, str. 58. 
55 Miguel Sicart, The Ethics of Computer Games, str. 32. 
56 EA Canada, 2001, Sega AM-3, 1999. 
57 Jesper Juul, Half-Real, str. 170. 
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Stejná omezení se vztahují na morální interakci hráče s virtuálním herním 

světem. Nezáleží jen na jeho hodnotách, vnitřní motivaci atd., ale také na tom, jaké 

varianty řešení každé situace jsou obsaženy přímo ve hře a jejích pravidlech – např. jaké 

možnosti se nabízejí v dialozích, zda pravidla vůbec umožňují do dané situace 

zasáhnout, nebo hráče nutí nečinně přihlížet, aby následně mohl napravovat následky 

atd. Aby však nebyl narušen vztah hráče k virtuálnímu světu a avatarovi a fiktivní 

složka hry, nesmějí podle Miguela Sicarta tato omezení být hráčem vnímána jako příliš 

svazující: 

„V počítačových hrách musí hráč věřit, že je svobodný, když ve skutečnosti není, 

musí také věřit v nevyhnutelnost rozhodnutí, jež jsou předkládána. Tvůrci her s touto 

protichůdností pracují tak, aby varianty, jež hra prezentuje k výběru, byly vnímány jako 

jediná možná řešení, která by hráč vůbec mohl uvážit.“58 

 

Možných kombinací možností, omezení a způsobů jejich prezentace je nespočet 

a pravidla se takto přímo podílejí na vývoji fiktivní (příběhové) složky hry. Tento druh 

pravidel můžeme dle definice vytvořené Ericem Zimmermanem a Katie Salen59 nazvat 

operativní (tedy taková, jež ovlivňují chování hráče a jsou jím přímo vnímána), dále tato 

definice rozlišuje pravidla konstitutivní (abstraktní, matematická) a implicitní (pravidla 

etikety a sportovního chování). Konstitutivní pravidla pro toto téma nemají zásadní 

význam, oproti tomu pravidla implicitní – tedy přenesená a platná i v reálném světě – 

jsou podstatná a bude o nich řeč dále.60 

 

Pochopení základních principů pravidel je nezbytnou součástí zkoumání 

jakékoliv hry jako díla – objektu. Pokud jde především o recepci hry a interakci hráče 

s ní, jsou podstatná hlavně pravidla operativní. Jejich neznalost může snadno vést ke 

zkreslení výzkumu a chybnému vyložení rozhodnutí, která hráč přijímá – tutéž situaci 

budeme interpretovat zcela odlišně s vědomím, že hráč postupoval jedinou cestou, již 

mu pravidla umožňují, než pokud zvolil jednu z mnoha možností. Pochopení pravidel a 

odlišení hry jako artefaktu a hraní jako procesu popisuje jako jeden z podstatných 

předpokladů analýzy etických aspektů počítačových her opět Miguel Sicart: 

                                                 
58 Miguel Sicart, The Ethics of Computer Games, str. 43. 
59 Eric Zimmerman a Katie Salen, The Game Design Reader – citováno dle: Miguel Sicart, The Ethics of 
Computer Games, str. 28. 
60 2.3.3 Spojitost herního a reálného světa – přenášení pravidel. 
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„Chceme-li porozumět etické povaze počítačových her, musíme se soustředit na 

způsoby, jakými jsou jejich pravidla a světy prezentovány hráči. Nezáleží pouze na tom, 

jak fiktivní svět vypadá, jde také o to – a je to důležitější – před jaká rozhodnutí je hráč 

postaven a s jakými omezeními, a jaký mají tato význam.“61 

 

V následujícím textu Sicart prezentuje tezi, jež jasně odlišuje přínos zkoumání 

etických aspektů počítačových her teoretickým rozborem celého systému pravidel a 

analýzou recepce a prožitku interakce s pravidly. Vysvětluje, že zkoumání etických 

hodnot promítnutých do systému pravidel tvůrci hry je relevantní, pokud je předmětem 

výzkumu hra jako objekt. Pokud jde ale o recepci a proces hraní, jsou relevantní pouze 

ty hodnoty, jež přímo ovlivní herní prožitek.62 

 

2.3.2 Interakce 

V předchozí kapitole byla shrnuta východiska k pravidlům her, která stanovují 

možnosti přímé interakce hráče s hrou. Ta je pro teoretickou přípravu tohoto výzkumu, 

který je založen právě na analýze rozhodování konkrétních hráčů v průběhu hraní, 

patrně nejpodstatnějším tématem. Slovy Miguela Sicarta jsou pravidla a interakce 

základní elementy, jež nazývá systémy a světy:  

„V ětšina počítačových her jsou systémy pravidel, jež povzbuzují hráče, aby 

usiloval o naplnění daných cílů ve virtuálním prostředí. Mnohé hry oslovují hráče 

prostřednictvím příběhu. Existují tedy dva základní prvky počítačových her: systémy a 

světy. Tyto dva prvky musí být koherentní a vytvářet zábavný herní prožitek a zároveň 

herní svět. Etiku her jako uměle vytvořených objektů je možné vidět ve vztazích těchto 

dvou elementů.“ 63 

 

Mottem této podkapitoly, ale vlastně i celé této práce, by mohla být jednoduchá 

definice hry, kterou zformuloval legendární tvůrce počítačových strategických her Sid 

Meier64: „Hra je sled zajímavých rozhodnutí.“65 Tato rozhodnutí mohou být 

nejrůznějšího druhu, pro téma této práce jsou zajímavá taková, která lze označit jako 

                                                 
61 Miguel Sicart, The Ethics of Computer Games, str. 37. 
62 Miguel Sicart, The Ethics of Computer Games, str. 41. 
63 Miguel Sicart, The Ethics of Computer Games, str. 21. 
64 Zakladatel firmy MicroProse, vytvořil hry jako Civilization a Railroad Tycoon. 
65 Citováno dle: Jesper Juul, Half-Real, str. 92. 
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morální a která tak také vnímají a vyhodnocují hráči. Tomuto typu interakce se obsáhle 

věnuje Miguel Sicart, který pojmenovává jeden z paradoxů, které je třeba mít na paměti 

při zkoumání etických aspektů interakce. Hráči se totiž v rámci příběhu mnoha her 

angažují v závažných morálních dilematech, jež by ve skutečnosti nikdy neřešili. 

Rozhodnutí, která pro ně tvůrci her připravují, však nepředstavují žádné reálné morální 

riziko, protože mají dopady pouze v herním světě.66 

 

Ačkoliv se může zdát, že Sicart předchozí tezí snižuje význam rozhodnutí, jež 

hráči ve hrách přijímají, dále poukazuje na to, že i když hráči z rozhodnutí neplyne 

bezprostřední morální odpovědnost a riziko negativních dopadů, přikládá obvykle 

rozhodování váhu odpovídající situaci (byť virtuální): 

„P řítomnost hráče / uživatele, který se aktivně angažuje v systému, je klíčová 

pro pochopení etické konfigurace herního prožitku. Hráči nejsou pasivní příjemci a 

nejsou ani roboti mačkající tlačítka, aby dostali svou dávku hravosti. Hráči jsou 

přemýšlivé a ctnostné bytosti, přemýšlejí o svých strategiích více způsoby, než jen 

snahou odhalit kritéria úspěchu a nejlepší cesty k dosažení cílů. Hráči ve hře jednají 

jako etické bytosti a také jako na cíl orientovaní racionální hráči. V jejich činech je 

zodpovědnost – při hraní nejsou pasívními oběťmi, ale aktivními morálními činiteli.“ 67 

 

Bavíme-li se ale o interakci hráče s herním světem, je nutné stejně jako 

u pravidel zmínit také omezení, která se mohou promítnout do herního prožitku více i 

méně zjevně. Jesper Juul poukazuje na některé ve skutečnosti běžné věci, které je 

obtížné promítnout do fiktivních světů, protože je lze jen těžko svázat počítačem 

zpracovatelnými pravidly. Jde například o lásku, ambice či společenský konflikt. I když 

se tyto jevy často vyskytují v příběhu her, související interakce obvykle spočívá jen 

v jednoduchých úkonech, po jejichž provedení jsou tyto složité události hráči 

prezentovány.68 

 

                                                 
66 Miguel Sicart, The Ethics of Computer Games, str. 44. 
67 Miguel Sicart, The Ethics of Computer Games, str. 111. 
68 Jesper Juul, Half-Real, str. 189. 
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Obdobně je tomu i ve hře Mass Effect 2,69 která zmíněné prvky aktivně zapojuje 

– hráč získává loajalitu svých spolubojovníků a může prožít i romantický vztah 

s členem či členkou posádky. Nicméně tento systém vztahů je, jak obecně naznačuje 

Juul, ve srovnání s běžnou mezilidskou interakcí dost zjednodušený. 

 

2.3.3 Spojitost herního a reálného sv ěta – p řenášení pravidel 

Tématem této práce je výzkum morálních rozhodnutí, která probíhají ve 

virtuálním světě, za fiktivních okolností a dotýkají se fiktivních bytostí. Přesto jsou 

vyhodnocována na základě měřítek, hodnot, zásad, názorů či zkušeností, jež musí do 

těchto virtuálních situací vstupovat společně s osobností hráče. Tuto skutečnost je nutné 

zohlednit při výzkumu i jeho následné analýze. 

 

Ačkoliv virtuální světy mohou nepochybně mít vlastní pravidla a odlišné 

předpoklady pro rozhodnutí o tom, co je správné a etické, je zjevné, že aby se jimi hráč 

mohl od počátku hry řídit, musel by s nimi být nejen předem obeznámen, ale musel by 

si je důkladně osvojit. Z toho vyplývá, že jedním z předpokladů toho, abychom vůbec 

mohli uvažovat o morálních rozhodnutích v počítačových hrách na obecné úrovni, je 

přenášení některých pravidel reálného světa do světa herního, jak ukazuje Miguel Sicart 

na jednoduchém příkladu strachu z pádu – intuitivně víme, že pád z určité výšky vede 

ke zranění a odpovídajícím způsobem se chováme i ve světě hry, pokud nemáme jasný 

signál, že toto pravidlo v něm neplatí. 70 

 

Obdobný princip platí i pro komplexnější chápání herního světa a jeho pravidel, 

jak vysvětluje Jesper Juul na srovnání dvou strategických her Age of Empires II a 

Starcraft71 očima nezkušeného hráče. Vědeckofantastický Starcraft, obzvlášť 

mimozemská rasa zergů, jejichž budovy ani jednotky nejsou podobné ničemu, s čím se 

běžně setkáváme, je pro nového hráče málo srozumitelný. Naopak i nováček, který 

začne hrát Age of Empires II, bude pravděpodobně chápat, k čemu slouží rytíři, 

katapulty a co je účelem postaviček obdělávajících pole.72 

                                                 
69 Stejně jako v některých dalších titulech od společnosti BioWare, založených na obdobném základním 
konceptu – akční RPG se silným příběhem, kombinací akčních a příběhových sekvencí a 
spolupracující skupinou dobrodruhů. 
70 Miguel Sicart, The Ethics of Computer Games, str. 34. 
71 Ensemble Studios 199, resp. Blizzard Entertainment 1998. 
72 Jesper Juul, A Certain Level of Abstraction. 



  

 

22

  

Z obou uvedených příkladů vyplývá, že mezi herními světy a světem skutečným 

vznikají v mysli hráče propojení, jež se zjevně vztahují i na morální hodnoty a 

společenská pravidla. Pro vysvětlení uvedu jednoduchý příklad ze hry Mass Effect 2. 

Hráč se stane svědkem roztržky, ve které bohatý obchodník povolá policii na chudou 

tulačku, protože nemůže najít své peníze a automaticky předpokládá, že je musela 

ukrást ona. V tu chvíli není nutná znalost žádných specifických pravidel světa ME2 

(žádná taková ani nejsou k dispozici), aby hráč chápal, že hrozí nespravedlivý trest na 

základě nepodloženého obvinění – na celou situaci lze snadno aplikovat zkušenosti a 

pravidla ze skutečného světa. Poté už je jen na hráči a jeho svědomí, zda vše nechá být, 

nebo se pokusí případ vyřešit a buď tak usvědčit zlodějku, nebo zabránit křivdě. 

 

S automatickým přenášením pravidel reálného světa v myslích hráčů do světů 

virtuálních zjevně pracují i tvůrci her. Nemusí však zdaleka jít jen o dodržování a 

prosazování těchto pravidel. Na již zmíněném příkladu hry Burnout 3: Takedown73 je 

patrné, že tvůrci staví atraktivitu her mimo jiné na jejich porušování. Pokud by si tato 

pravidla hráči do hry nepřenášeli, museli by nejprve nějakým způsobem zjistit, že např. 

na způsobování dopravních nehod je ve virtuálním herním světě pohlíženo obdobně, 

jako ve skutečnosti, a až poté by mohli prožívat potěšení ze „zakázaného ovoce“. Jak 

ale poznamenává Jesper Juul, z vyhledávání příležitostí porušit pravidla ve hře 

nevyplývá, že hráč se bude obdobně chovat i ve skutečnosti: 

„Bylo by nedorozuměním vidět hru jako vyjádření, toho, že hráči chtějí stejně 

jako ve hře jednat i ve skutečnosti. Hry – jako příběhy – se často vztahují ke smrti a 

pohromám. Ne proto, že chceme, aby tyto nastaly, ale protože víme, že existují.“74 

 

I přes výše uvedené argumenty není propojení skutečnosti s herními světy 

přenášením základních pravidel morálky prostřednictvím osobnosti hráče vnímáno 

jednoznačně. Nesmyslnost aplikování obecně přijímaných morálních měřítek na skutky 

vykonané v počítačových hrách se snaží dokázat například Tim Biggs ve svém článku 

na zábavním serveru IGN.com.75 Na situaci, kdy v počítačové hře na ulici přepadl a 

zabil člověka, aby prověřil fungování systému pravidel (reakce přihlížejících, doba do 

                                                 
73 Viz 2.3.1 Pravidla hry. 
74 Jesper Juul, Half-Real, str. 193. 
75 Tim Biggs, Why Real-World Morals Have No Place in Video Games.  
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příjezdu policie apod.) se snaží vysvětlit, že každý čin je třeba vnímat jen v kontextu 

pravidel platných pro svět, v němž byl vykonán: 

„Morální pravidla (jako: neubíjej lidi k smrti na ulici) jsou bezprostředním 

produktem logického systému. Například v reálném světě uznáváme existenci logických 

důvodů pro odmítnutí brutality. Ale každá hra má svou vlastní vnitřní logiku – 

oddělenou od skutečného světa – která řídí hraní, formuje rozhodování a udává, co je 

přijatelné v rámci systému. Část kouzla her spočívá ve zkoumání této logiky a učení se 

pracovat s ní…“ 

 

Tyto argumenty působí logicky a patrně každý hráč počítačových her čas od 

času jen tak zkouší „co se stane, když…“. Tim Biggs však pomíjí jeden důležitý aspekt. 

Z jeho popisu je zjevné, že situace se odehrála ve hře napodobující naši skutečnost i 

s jejími pravidly. To potvrzuje i ono čekání, za jak dlouho přijede policie. Uvedený čin 

byl evidentně spáchán s vědomím, že i v rámci vnitřních pravidel herního světa je 

zločinem. To, co hráče v popsané situaci zbavovalo pocitu závažnosti jeho činu, tak 

spíše než odlišný systém pravidel bylo v předchozí kapitole zmíněné vědomí absence 

reálných dopadů jednání. 

 

2.3.4 Morální rozhodnutí 

Jsou-li předmětem výzkumu morální rozhodnutí činěná v počítačových hrách, je 

pro úplnost teoretického aparátu práce nutné nejen pojmenovat specifika interakce 

s herními světy, ale alespoň ve stručnosti ujasnit, co je morálními rozhodnutími v této 

práci myšleno – v této otázce jsem vycházel z práce Jesse J. Prinze.76  

 

Označení morální rozhodnutí77 užívám pro rozhodnutí přijatá ze svobodné vůle, 

jejichž základní posouzení probíhá dle měřítek na škále mezi dobrem a zlem. Aby tato 

rozhodnutí měla skutečnou váhu a relevanci pro výzkum, nemohou být hráči lhostejná. 

Musí k nim, k jejich následkům a tedy i k prostředí, kde se odehrávají, a k avatarovi, 

jehož prostřednictvím svou vůli do hry promítá, mít reálnou citovou vazbu. Jak Prinz 

vysvětluje hned v úvodu své knihy, morální hodnocení je totiž ve své podstatě 

emocionální: 

                                                 
76 Jesse J. Prinz, The Emotional Construction of Morals. 
77 Stejně jako různé variace, jež se v textu vyskytují, např. morální volby apod. 
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„Posouzení, že je něco správné, nebo špatné, není totéž jako posouzení, že 3 je 

prvočíslo, nebo že stromy fotosyntetizují. Druhé dva soudy můžeme přijmout bez 

nejmenšího záchvěvu vášně, můžeme k nim být zcela indiferentní. Morální soudy jsou 

ale cokoliv, jen ne indiferentní. Jsou skrz naskrz procítěné. Ohledně svých hodnot jsme 

vášniví. Uvažte otázku: „Jaké jsou vaše pocity ohledně trestu smrti?“ Vhodná odpověď 

by mohla být: „Pociťuji ho jako naprosto neospravedlnitelný.“ Podobný slovní obrat by 

působil divně mimo oblast hodnocení. Nepoložili bychom otázku: „Jaké jsou vaše pocity 

ohledně stromů“, ani na ni neodpověděli: „Poci ťuji, že fotosyntetizují.“ Správnost a 

špatnost, na rozdíl od fotosyntézy a prvočísel, jsou věci, které cítíme.“ 

 

To však neznamená, že rozhodnutí přijatá na základě morálního soudu jsou také 

ryze emocionální a rozum je při nich upozaděn. Emocionální prvek může být pouze 

počáteční impuls, který nasměruje rozum, jenž zvolí odpovídající reakci. Prinz užívá 

příklad barev, jež existují nezávisle na člověku, který se na ně dívá, ale zároveň jsou 

subjektivní zkušeností. Obdobně hovoří o morálních faktech – morálních soudech, jež je 

možné učinit na základě předchozí zkušenosti. Nezávisle na míře osobní angažovanosti 

umíme přesně říci, zda byl skutek dobrý či zlý. Tím motivačním prvkem, který nás nutí 

k dalším krokům na základě takového soudu, jsou však podle Prinze stále emoce. 

 

Ačkoliv Prinzovy argumenty působí logicky a já osobně uvedené teze vnímám 

jako podložené a relevantní pro téma této práce, je na místě zde alespoň ve stručnosti 

zmínit, že koncept morálních hodnocení založených na emocích není jediný. Existují i 

jiné teorie, s nimiž Prinz v textu průběžně polemizuje, jež popisují morální soudy jako 

převážně racionální. 

 

2.3.5 Avatar a identifikace s ním 

V celém textu této práce se mnohokrát vyskytuje pojem avatar, který obvykle 

označuje hlavní postavu hry, nebo jiný objekt ovládaný hráčem. V žánru RPG je 

avatarem zpravidla postava dobrodruha, již hráč může do jisté míry přizpůsobit svým 

preferencím, v jiných žánrech jím ale může být například dopravní prostředek a 

podobně.78 Popsání základních charakteristik a možností herního avatara je nutnou 

                                                 
78 Nebo, vrátíme-li se daleko do historie počítačových her, i barevná kulička pojídající kuličky jiné 
barvy… 
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součástí teoretické přípravy tématu této práce, protože jeho prostřednictvím dochází 

k interakci hráče s herním světem a tedy i k morálním rozhodnutím. Avatar je také 

nositelem role hráče v příběhu,79 z něhož všechna morální dilemata vycházejí. 

 

Podstatné je, jakou má avatar roli v systému hry i v herním prožitku, jaký je 

vztah mezi hráčem a avatarem a jaké způsoby interakce v počítačových hrách avatar 

umožňuje. Výchozím zdrojem pro toto subtéma je přirozeně již výše zmíněný text Rune 

Klevjera What is the Avatar?, v němž autor definuje avatara jako virtuální hráčovu 

protézu: 

„Avatar v počítačových hrách […] využívá jedinečnou schopnost počítače 

vytvářet realistické simulace a vystupuje jako prostředník hráčovy interakce s herním 

světem. Hráč má k avatarovi obdobný vztah, jako k protéze, skrze proces učení a 

navykání se avatar stává extenzí hráčova vlastního těla. Pomocí rozhraní počítačové 

obrazovky, reproduktorů a ovládacích prvků hráč začleňuje herního avatara jako svou 

druhou přirozenost…“80 

 

Z tohoto úzkého vztahu dále Klevjer vychází, když tvrdí, že role avatara 

v herním prožitku není zajímavá jen tím, jaké nám otevírá možnosti, co všechno díky 

němu můžeme dělat, a na jaká místa nám umožňuje přístup, ale také co se nám jeho 

prostřednictví na těchto místech může stát – proto o avatarovi hovoří jako o inkarnaci 

hráče ve virtuálním světě – o fiktivním těle, které zprostředkovává vjem herního světa i 

možnost v něm jednat. Jak Klevjer dále vysvětluje, tyto dvě složky – simulaci herního 

světa a proces hraní – nelze vnímat odděleně. Základní pravidla herního světa jsou 

prolnuta nebo překryta pravidly, jež definují možné akce a chování hráče, události, jež 

mohou nastat apod.81 

 

Je zřejmé, že těsný vztah hráče a avatara výrazně ovlivní rozhodnutí, jež hráč 

prostřednictvím avatara přijímá. S využitím jeho vlastních slov zde budu s Rune 

Klevjerem a výše uvedenou definicí lehce polemizovat.  

                                                 
79 Např. v trilogii Mass Effect velitel Shepard – válečný hrdina s reputací mimořádně schopného 
bojovníka, jenž může být pověřen nejnáročnějšími úkoly. Na této charakteristice je celé zapojení 
hráče do hry založeno. 
80 Rune Klevjer, What is the Avatar?, str. 10. 
81 Rune Klevjer, What is the Avatar?, str. 105. 
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Předmětem této práce jsou morální rozhodnutí, činěná hráčem. Pokud bychom 

vyšli z připodobnění k protéze či druhému fiktivnímu tělu hráče, je tento vztah 

jednostranný, avatar je pouhým vykonavatelem, který nemá vlastní identitu. S tímto 

předpokladem lze očekávat, že hráč by se rozhodoval zkrátka tak, jak by se zachoval 

nebo chtěl zachovat, dostal-li by se reálně do situace vytvořené fiktivně v herním světě. 

Součástí herního prožitku je ale alespoň částečné a pochopitelně imaginární přijímání 

odlišné identity – ať už jde o automobilového závodníka, ředitele zábavního parku, nebo 

dobrodruha zachraňujícího galaxii – jako v Mass Effect 2. Přijetí této identity nám 

umožňuje činit úplně jiná rozhodnutí,82 než pokud bude avatar pouze naší prodlouženou 

rukou, díky níž dosáhneme do virtuálního světa. Uvedl jsem ale, že půjde pouze 

o polemiku lehkou, Klevjer totiž o přijetí identity avatara ve svém textu hovoří také:83  

„Avatar nám poskytuje jedinečný vstupní bod pro fiktivní participaci v těchto 

světech. […] Avatar hráče zachytí v jednoznačném místě nebo situaci ve světě hry, 

vtěleného do těla, jež s sebou nese vlastní motivaci a osud.“84  

 

2.3.6 Hodnocení morálních rozhodnutí jako sou část pravidel hry 

V předcházejících podkapitolách se mimo jiné hovoří o etických aspektech 

pravidel her a o interakci, jejíž součástí jsou rozhodnutí v rámci těchto pravidel činěná. 

Jedním z důvodů, proč byla pro tuto práci vybrána hra Mass Effect 2, je ale další způsob 

propojení těchto dvou úrovní – systém hodnotící vybrané činy hráče na morální úrovni. 

Ten umožnil rozšířit výzkum o další téma – vnímání systému hráči a jeho vliv na 

přijímaná morální rozhodnutí. 

 

Jak poznamenává Peter Zaluzny na zpravodajském portálu Sydney Morning 

Herald:85 „Zapojení morálního systému do hry je poslední dobou tak trochu žhavý 

trend. Spousta prvotřídních titulů dává hráčům volbu mezi dobrem a zlem, která 

většinou tak či onak ovlivní celou hru.“  

                                                 
82 Jinak se v nebezpečné situaci zachovám jako Čech zpohodlnělý dostatkem, který musí živit rodinu 
a splácet hypotéku – ten by patrně udělal vše, aby se do takové situace vůbec nedostal, a jinak jako 
desítkami bitev zakalený kapitán bojové kosmické lodi… 
83 Pro analytické oddělení těchto dvou rovin používá Klevjer kromě pojmu avatar také koncept 
„hratelné postavy v příběhu“ (playable character).  
84 Rune Klevjer, What is the Avatar?, str. 131. 
85 Peter Zaluny, Your Turn: In game morality. 
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Ačkoliv se tento prvek ve hrách objevuje skutečně čím dál častěji, není žádnou 

novinkou. Jistý morální rozměr v sobě přirozeně nese jakákoliv hra, v níž je možno 

podvádět. Přímo jako součást pravidel se morální hodnocení objevuje již ve stolních 

RPG hrách,86 ve kterých je součástí tvorby herní postavy i volba tzv. přesvědčení87 a 

jednání v rozporu s ním může být dle pravidel postihováno. Specifikum počítačových 

her spočívá v tom, že prostřednictvím příběhu a dialogů jsou jednotlivá morální 

rozhodnutí hráči jasně prezentována a zpravidla musí dojít k volbě některé z variant 

předdefinovaných pravidly, aby hra mohla dále pokračovat. Stejně tak morální 

hodnocení je provozováno počítačem podle přesně daných pravidel. V některých 

případech hra také jasně signalizuje, jak bylo rozhodnutí hráče posouzeno, například 

přidělením bodů, jež stanovují umístění hráče na pomyslné stupnici dobra a zla.88 

 

Jak již bylo dříve řečeno, akademické studium počítačových her se rozvíjí do 

značné míry v závislosti na rozvoji her samotných. Totéž lze říci o jejich morálních 

aspektech. Technický rozvoj her a herních zařízení umožňuje neustálé rozšiřování 

možností interakce a ve chvíli, kdy se mohl součástí počítačových her stát složitý 

příběh, jehož vývoj mohl hráč ovlivnit, mohla se objevit i morálka v návaznosti na 

příběhovou složku her. Morální dilemata a systém jejich vlivu na průběh hry 

obsahovaly již patnáct a více let staré hry jako například Baldur's Gate či Fallout89 a 

samozřejmě byly také součástí mnoha her ze světa Hvězdných válek, jež umožnovaly 

přiklonit se k světlé nebo temné straně síly.90 Jak shrnuje J. Matthew Zoss na herním 

serveru Gamasutra.com,91 se vzrůstající propracovaností her celkově jsou tyto systémy 

také propracovanější a užívanější: 

„Všechny hry do jisté míry spočívají v rozhodnutích, Hráč se rozhoduje, jak a 

kdy reagovat na danou situaci, ať už jde o rozhodnutí tak jednoduché, jako útěk či boj, 

nebo tak složité, jako je budoucnost celého lidstva. Vzhledem k roli, jakou mají 

rozhodnutí v průběhu hry, není překvapením, že morální systémy se stávají čím dál 

běžnějšími zároveň s tím, jak roste komplexnost her.“ 

                                                 
86 Tzv. pen & paper, například Dungeons and Dragons nebo česká odvozená hra Dračí doupě. 
87 Obvykle na škále mezi dobrem a zlem, počet i definice jednotlivých stupňů se může u jednotlivých 
her lišit. 
88 Viz dále: Zjevný systém. 
89 BioWare, Black Isle Studios, 1998, resp. Interplay, 1997 
90 Např. Star Wars Jedi Knight: Dark Forces II (LucasArts, 1997) 
91 J. Matthew Zoss, Ethics 101: Designing Morality in Games. 
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Role těchto systémů ve hrách nespočívá pouze ve zmíněném bodování, případně 

přidělování odměn a bonusů, Laura Parker na herním serveru Gamespot.com92 shrnuje 

dvě další méně zjevné funkce: 

„V ětšina her, bez hledu na kontext, užívá dualistický morální systém, hráči ve 

výsledku hrají buď jako „dobré“, či „zlé“ postavy. Některé hry uplatňují „morální 

měřidlo,“ které má zaznamenávat hráčovy skutky ve hře a odpovídajícím způsobem 

měnit herní prožitek.“ 

„Kromě přidání další úrovně herního prožitku by měly morální systémy hráči 

umožnit lépe se identifikovat s herními postavami a do jisté míry začít lépe chápat 

vlastní rozhodnutí a skutky ve hře.“ 

 

Hráčova rozhodnutí v hrách se systémem morálního hodnocení jednoznačně 

posoudí počítač a nelze s ním o výsledku polemizovat, ve světě hry jde tedy o absolutní 

morální autoritu. Je však třeba si uvědomit, že tyto systémy jsou tvořeny lidmi, jejichž 

vnímání morálních otázek je vždy subjektivní. Tématem počítačových her coby 

člověkem uměle vytvořených morálních systémů se podrobně zabývá Miguel Sicart,93 

ve stručnosti je však tato skutečnost dobře patrná z příkladu, který popisuje Emil 

Pagliarulo z herního studia Bethesda.94 Při vývoji hry Fallout 3, jež také obsahuje 

systém morálního hodnocení, se tvůrčí tým rozhodl zahrnout svébytnou neutrální cestu, 

která se stala předmětem mnoha diskusí: 

„N ěkolik z nás například vymyslelo situaci, ze které by hráč nezískal žádnou 

pozitivní ani negativní karmu. Pociťovali jsme ji jako pěkně morálně nejednoznačnou – 

dobrý „šedý“ neutrální bod. Pak jsme to přednesli na poradě a jiný vývojář nám řekl, 

že jsme se museli zbláznit, protože to je jednoznačně dobrý nebo zlý čin. A my jsme 

s ním nesouhlasili. Bylo to skvělé… a úplně nečekané.“ 

 

Unikátních systémů hodnocení morálky ve hrách je nepochybně nespočet a není 

možné (a patrně by se nepodařilo shromáždit potřebné podklady) hovořit zde o všech. 

Pro účely tohoto teoretického shrnutí ale podle mne poslouží rozdělení do dvou 

kategorií podle toho, jak systém vnímá hráč. 

 

                                                 
92 Laura Parker, Black or White. 
93 Miguel Sicart, The Ethics of Computer Games, str. 21–59. 
94 Citováno dle: J. Matthew Zoss, Ethics 101: Designing Morality in Games. 
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Zjevný systém: Je použit například v trilogii Mass Effect, ve hrách ze světa 

Hvězdných válek – například Star Wars: Knights of the Old Republic95 či v RPG 

Fallout.96 Označení zjevný systém jsem použil proto, že hráč bezprostředně po svém 

rozhodnutí nebo činu vidí, že byl hrou nějak ohodnocen. Obvykle v informacích o svém 

Avatarovi vidí i celkové hodnoty, jež nastřádal za dosavadní dobu hraní.  

 

Tento typ hodnocení kritizuje s použitím dvou příkladů her – Star Wars: Knights 

of The Old Republic a Fable97 – Miguel Sicart,98 který tvrdí, že tento přístup ve 

skutečnosti odebírá hráči etické volby a nabízí mu jen body za odměnu, když bude 

postupovat zvolenou cestou. Tvrdí, že v uvedených hrách schází jakákoliv etická 

reflexe, že je zredukována na statistickou analýzu rozhodnutí a jejich výsledků. Zároveň 

uvádí, že hráči jsou tak připraveni o privilegium etického herního prožitku, protože 

jejich rozhodnutí již nevyžaduje morální reflexi, ale spíše vhodnou strategii.99 

 

Skrytý systém: V některých hrách je použit naopak systém skrytý, který hráči 

neoznamuje výsledek hodnocení a dost často hráč ani nemusí vědět, že to, co právě ve 

hře učinil, bylo tak či onak posouzeno. To umožňuje zapojit hráčova rozhodnutí do 

složitějších zápletek obsahujících i překvapivá rozuzlení, o něž by byl připraven, kdyby 

se hned v počátku dozvěděl, že se podle přidělených bodů patrně nerozhodl správně. 

Navíc tento systém lépe umožňuje pracovat se situacemi, kde ani jedno rozhodnutí není 

jednoznačně dobré či zlé. Uvedu dva příklady: Prvním je hra The Witcher,100 jejíž 

systém popisuje Laura Parker:101 

„Hra využívá systém následků odložených v čase, takže odezvy morálních 

rozhodnutí nejsou ihned viditelné. To hráče nutí pečlivě rozvážit rozhodnutí, která činí 

s vědomím, že následky se ve hře projeví až mnohem později. Ve hře obsažená 

rozhodnutí jsou pečlivě vytvořena tak, aby působila realisticky a ne prchavě. Nic není 

jednoznačně označeno jako správné či špatné, takže hráči mohou učinit důležité morální 

                                                 
95 BioWare, 2003 
96 Fallout (Interplay, 1997). 
97 Microsoft Game Studios, 2004 
98 Miguel Sicart, The Ethics of Computer Games, str. 209 – 210. 
99 V rámci tohoto výzkumu byly hráčům položeny i otázky směřující právě k vnímání hodnotícího 
systému a k jeho souladu s vlastním vnitřním hráčovým hodnocením. Závěry práce tak tuto kategorickou 
tezi patrně buď podpoří, nebo vyvrátí. 
100 CD Projekt RED, 2007. 
101 Laura Parker, Black or White. 
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rozhodnutí, aniž o tom vědí. Tento přístup jde dál než jednoduchý „černo bílý“ model a 

mnohem více se blíží reálnému rozhodování…“ 

 

Druhým příkladem může být hra Metro 2033,102 jejíž morální systém popisuje 

Peter Zaluzny103 na několika situacích, v nichž měl různé možnosti, jak se zachovat, a 

snažil se v rámci možností daných hrou rozhodnout správně. Důležitý je však konec 

jeho stručného rozboru: poté, co hru dokončil, si vyhledal alternativní konec a zjistil, že 

se ve všech podstatných situacích nerozhodl jako kladný hrdina, kterého se snažil ve hře 

představovat, ale přesně naopak – a často vůbec nevnímal možnost jednat jinak. 

Přesvědčen o vlastním boji proti zlu tak například vyhladil neškodnou rasu usilující 

o mír, kterou však v průběhu hry považoval prostě za nepřítele a po dalších informacích 

nepátral.  

 

Na tomto příkladu je vidět i nevýhoda skrytých morálních systémů – může se 

stát, že hráč jejich přítomnost vnímá pouze částečně či dokonce vůbec ne a 

neuvědomuje si ani váhu a následky svých rozhodnutí, čímž se celý systém může 

minout účinkem. Vhodnost zjevného či skrytého systému tak patrně do značné míry 

závisí na vyspělosti hráče. Pokud (například u dítěte) je pravděpodobné, že by 

komplikovaný skrytý systém zůstal nepovšimnut a morální aspekt přijímaných 

rozhodnutí nepochopen, jsou zřejmě vhodnější hry se systémem zjevným. Pokud ale 

toto riziko nehrozí, mohou hry se skrytým systémem nabídnout přirozenější a 

realističtější interakci s herním světem, při níž hráči vnímají rozhodnutí a jejich dopady 

skrze vývoj příběhu, nikoliv pomocí upozornění, že k rozhodnutí dochází, a oznámení, 

jak bylo obodováno. 

 

Model užitý ve hře Mass Effect 2:104 V této hře je použit zjevný systém 

morálního hodnocení. V průběhu hry jsou za významná rozhodnutí, jež ovlivňují 

následující události ve hře, i za relativní drobnosti, jako je způsob komunikace 

s ostatními postavami ve hře, přidělovány body na dvou stupnicích: paragon a 

renegade.105  

                                                 
102 4A Games, 2010. 
103 Peter Zaluny, Your Turn: In game morality. 
104 Zdroje: hra Mass Effect 2 a internetová databáze Mass Effect Wiki.  
105 V české lokalizaci hry přeloženo jako ochránce a odpadlík 
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Obvykle jsou body přiděleny buď na základě volby v dialogu, nebo naopak za 

způsob přerušení dialogu.106 Efekt tohoto systému na hru je především dvojí. Hlavní 

efekt je v zpřístupnění některých dialogových možností až s dostatečným množstvím 

bodů jednoho či druhého druhu, dále v závislosti na tom, zda převládají body paragon či 

renegade, obsadí jedno místo v posádce odlišná postava. Na základě jednoho 

z posledních rozhodnutí se drobně liší i konec hry, jde ale spíše o odlišnosti kosmetické. 

Celkově lze říci, že systém ve hře Mass Effect 2 vypovídá spíše o tom, zda hráč řeší 

věci „po dobrém“ či „po zlém“ a jaké bere ohledy na ostatní postavy ve hře. Není 

možné zvolit zcela odlišnou cestu a hrát buď za dobrou či zlou postavu, jak je obecně 

uvedeno výše.107 

 

2.4 Shrnutí teoretických východisek 

V závěru této kapitoly propojím prezentovanou teoretickou přípravu 

s následující praktickou částí práce shrnutím tezí, jež jsou pro můj výzkum 

nejdůležitější. 

 

V kapitole 2.1 jsem v obecné rovině představil počítačové hry jako 

všestranné plnohodnotné médium, jež dokáže plnit všechny funkce ostatních médií. 

Pro tuto práci je však podstatné především to, čím se hry od ostatních médií odlišují. 

Jejich recepce nemůže být pasivní, vyžaduje průběžnou interpretaci a na jejím 

základě neustálé rozhodování (ergodicita) o dalším postupu, včetně rozhodnutí 

morálních, jež mohou ovlivnit vývoj příběhu hry. Ve hře Mass Effect 2 tato 

rozhodnutí obvykle probíhají prostřednictvím volby možností v dialozích, 

v některých případech jsou také hráči prezentovány situace, do nichž může a nemusí 

zasáhnout a podobně. 

 

Dále v kapitole 2.3 pojednávám o několika podtématech souvisejících přímo 

s morálními aspekty počítačových her. Pro vymezení mého tématu je důležité 

poukázat na rozdíl mezi dvěma přístupy k analýze počítačových her. Zkoumání hry 

                                                 
106 Například za přerušení dialogu dvou postav, aby předešel potyčce, může hráč dostat body 
paragon, zatímco přerušení rozhovoru ranou pěstí pochopitelně vyústí v body renegade. 
107 Jako například v případě zmíněné hry Star Wars: Knights of The Old Republic, kterou je možné 
dokončit jako rytíř Jedi bojující za světlou stranu síly, či zaujmout místo temného Sith lorda a 
násilím si podrobit galaxii. 
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jako objektu (virtuální svět, systém pravidel a hodnot…) umožňuje posoudit, jaká 

rozhodnutí hra hráčům nabízí, a tím pádem jaké hodnoty jsou do hry promítnuty 

jejími tvůrci. Chceme-li se však dobrat toho, jak a na základě jakých hodnot se hráči 

rozhodují, je nezbytné hru analyzovat jako proces – prožitek, což vyžaduje 

zkoumání recepce hry konkrétními hráči. 

 

Jako aspekt, který je při analýze nutno brát v úvahu, představuji v kapitole 2.3.1 

systém pravidel. Ačkoliv pravidla nikdy nemohou zcela předurčit průběh hry a hráčův 

prožitek, pokud jej přímo ovlivňují a hráč je vnímá, jsou pro tento výzkum relevantní. 

Stanovují možné způsoby jednání a varianty rozhodnutí v jednotlivých situacích, jež 

mohou hráči vyhovovat v různé míře. Pokud se cítí hráč pravidly omezen, je tím 

poškozen nejen požitek ze hry. Nejsou-li rozhodnutí činěna v rámci možností svobodně 

(hráč musí věřit, že je svobodný, i když není), klesá tím angažovanost hráče v nich a tím 

pádem i jejich relevance pro takovouto analýzu. Součástí dále představeného výzkumu 

proto byly i otázky směřující k míře omezení pravidly vnímané hráči při hraní Mass 

Effect 2.  

 

Význam osobní angažovanosti hráče v rozhodnutích vychází z definice 

morálních rozhodnutí představené v kapitole 2.3.4 – z ní plyne, že základem morálních 

soudů jsou emoce (ačkoliv navazující rozhodnutí může být již ryze racionální). Je proto 

zjevné, že pokud by rozhodnutí byla hráči lhostejná, nemělo by význam zkoumat jejich 

morální aspekty. Z tohoto důvodu jsou součástí výzkumu i otázky zjišťující, jaký 

význam má možnost rozhodovat pro herní prožitek. Bez předjímání odpovědí je možné 

připomenout, že Mass Effect 2 náleží do žánru akčních RPG, který kombinuje důraz na 

utváření herní postavy i na napětí a silný příběh – podmínky pro angažování hráče jsou 

tak jednoznačně vytvořeny. 

 

Při úvahách o etických aspektech interakce s virtuálními herními světy je 

důležité mít na paměti několik tezí představených v kapitole 2.3.2, jež se také přímo 

promítly do výzkumu. Společným rysem mnoha her je cíl ve hře jakýmkoliv 

pravidly stanoveným způsobem uspět. Jedním z projevů etické interakce je 

schopnost toto univerzální kritérium podřídit morálním zásadám hráče a volit spíše 

postupy etické než efektivní. Druhým významným prvkem etické interakce je 

zodpovědnost za vlastní rozhodnutí. Tu mohou hráči pociťovat i přes vědomí, že 
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s jejich rozhodnutími není spojeno žádné morální či jiné reálné riziko. Mass Effect 2 

však umožňuje vnímat alespoň dopady virtuální, protože některá rozhodnutí ovlivní 

další vývoj hry – byť jen v detailech, hlavní linie hry zůstává neměnná. 

 

Důležitá tématem jsou také pravidla nikoliv obsažená ve hře jako systému, 

ale taková, která do hry vnášejí hráči. V kapitole 2.3.3 prezentuji dva odlišné 

pohledy na tuto otázku – jeden tvrdící, že pravidla jsou mezi skutečností a herními 

světy přenášena zcela přirozeně, a to od zdánlivých banalit, jako že i ve hře 

předpokládáme, že pády z výšky nejsou dobré pro zdraví, až k složitým a 

subjektivním morálním hodnotám. Druhý představený pohled spočívá v posuzování 

každého činu jen na základě pravidel pevně zakotvených ve světě, ve kterém se 

odehrává. Tento pohled by znamenal nesmyslnost celé této analýzy, pokud by jí 

nepředcházelo studium etických pravidel světa hry Mass Effect 2 (nemluvě o tom, že 

patrně žádný herní svět není do té míry komplexní, aby takové studium umožňoval). 

Předložená argumentace se ale nejeví jako dostatečná. V celé této práci proto 

vycházím z předpokladu přenosu morálních hodnot a dalších společenských pravidel 

mezi skutečným a virtuálním světem v mysli hráče. Na jednoduchém příkladu 

uvedeném v kapitole 2.3.3 ukazuji, že s tímto předpokladem pracovali i tvůrci hry 

Mass Effect 2, která neobsahuje samostatný systém etických pravidel, ale hráči je 

prezentována řada situací, na něž mohou snadno aplikovat vlastní hodnoty a zásady. 

 

Významným fenoménem je pro tuto analýzu herní avatar, jehož základní 

charakteristika je představena v kapitole 2.3.5. Je prostředníkem veškeré interakce 

s herním světem a také nositelem role v příběhu hry, z nějž vyplývají jednotlivé situace 

obsahující morální dilemata. Je ztělesněním hráče ve virtuálním světě hry. Jak se ukáže 

dále, pro toto téma je zásadní vlastností avatara skutečnost, že umožňuje hráči 

identifikaci s hlavní postavou příběhu a skrze ni i s celým herním světem. Pro morální 

rozhodnutí je do značné míry určující identifikace hráče s avatarem, resp. herní 

osobnost (viz dále), kterou se rozhodne do avatara promítnout. Mass Effect 2 tuto 

identifikaci dále usnadňuje možností přizpůsobení avatara hráči – volby pohlaví a 

vzhledu avatara a také jeho (především bojových) schopností. 
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Jedním z důvodů, proč byla pro tuto analýzu vybrána právě hra Mass Effect 

2, je fakt, že obsahuje systém morálního hodnocení hráčových rozhodnutí. Tyto 

systémy jsou blíže popsány v kapitole 2.3.6, kde je uvedeno základní rozdělení na 

zjevné a skryté s tím, že pro vyspělé hráče (např. takové, kteří se účastnili mého 

výzkumu108) považuji za obecně vhodnější systémy skryté. Mass Effect 2 obsahuje 

nicméně systém zjevný, který přiděluje body v různé výši na dvou samostatných 

stupnicích (paragon / renegade). Přítomnost tohoto systému umožnila rozšíření 

výzkumu o další téma, a tím i zvýšení komplexnosti jeho závěrů. 

 

2.5 Herní osobnost – výklad pojmu 

Tato stručná kapitola je zde umístěna především proto, aby usnadnila čtení 

následujícího textu, především kapitol 4. Analýza a 5. Závěry. V nich se opakovaně 

vyskytuje slovní spojení herní osobnost, jež s postupem analýzy nabývá na významu.  

 

Toto označení je částečně odvozeno z práce Miguela Sicarta, který definuje 

pojem hráč jako subjekt vznikající při hraní hry.109 Částečně pak vyplynulo z vlastního 

pojmenovávání pojmů a kategorií, jež je součástí metody zakotvené teorie.110 

 

Spojení herní osobnost v textu používám pro označení soboru morálních hodnot 

a preferencí (v otevřeném kódování herní přesvědčení). Ten je do značné míry 

předurčen vztahem hráče a herního avatara (v otevřeném kódování projekce osobnosti) 

– tedy zda hráč do hry projektuje vlastní hodnoty a preference a v souladu s nimi jedná 

skrze avatara v herním světě, či pro účely hry vytváří fiktivní osobnost, jež se může 

následně řídit odlišnými pravidly.  

 

Herní osobnost je výrazně ovlivněna zkušenostmi a zvyklostmi, jež si hráč 

přenáší mezi hrami (herní biografie), a také propojením s konkrétním herním avatarem a 

jeho rolí v příběhu, včetně motivací a hlavních cílů.111 Jak vyplyne z následujícího 

textu, herní osobnost je dlouhodobá (nezávislá na konkrétní hře) a mezi jednotlivými 

hrami se přenáší. 

                                                 
108 Viz dále kapitolu 3.1.1. 
109 Miguel Sicart, The Ethics of Computer Games, str. 71. 
110 Viz kapitoly 3.2 a 4.1. 
111 Viz kapitolu 2.3.5. 
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Pro shrnutí a snadné pochopení pojmu herní osobnost budu parafrázovat Rune 

Klevjera a jeho definici herního avatara.112 Představme si avatara nikoliv jako protézu, 

ale jako dopravní prostředek – jako závodní vůz, pro nějž pravidla hry stanovují 

parametry (v případě hry Mass Effect 2 schopnosti, výzbroj, reputaci v herním světě 

apod.) a řadu možných tras, směřujících ke stejnému cíli – závěru hry. Herní osobnost je 

pak řidič tohoto vozu, který na pravidla závodu přistupuje a rozhoduje o tom, kterou 

trasou a jakým způsobem vůz dospěje k cílové pásce. Z rozhodnutí hráče vyplývá, zda 

řidičem bude on sám a bude se v závodě řídit obdobnými pravidly jako ve skutečnosti, 

nebo bude řidičem hráčem vytvořená fiktivní osobnost. 

                                                 
112 Viz kapitolu 2.3.5. 
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3. Užité metody 

Prvním krokem od tématu k provedení výzkumu a analýzy je formulování 

výzkumných otázek, jež vycházejí ze stanovených cílů a na něž budu v následujícím 

textu hledat odpovědi: 

1) Jak hráči přijímají morální volby obsažené v počítačových hrách? 

2) Jaká kritéria při těchto rozhodnutích uplatňují a jakým způsobem? 

3) Jak vyhodnocují jednotlivé situace obsahující morální dilemata? 

4) Do jaké míry se hráči identifikují s herním avatarem a jak tato identifikace 

ovlivňuje jejich rozhodování? 

 

 Následující práci je možné rozdělit do dvou etap – dotazníkový kvalitativní 

výzkum, popsaný v následující podkapitole 3.1, a analýza jeho výstupů, jež tvoří 

celou kapitolu 4. Pro tuto analýzu byla zvolena tzv. metoda zakotvené teorie, jejíž 

základní představení je v kapitole 3.2.  

 

 Vlastní výběr metody byl nutný, protože pro tuto tematiku není zavedena 

žádná obecně užívaná metodologie. Hlavní důvody, proč byla zvolena konkrétně 

metoda zakotvené teorie, jsou dva. Prvním je skutečnost, že ji autoři koncipovali pro 

zkoumání jednání a interakcí, což odpovídá požadavkům vyplývajícím z tématu. 

Druhým důvodem je její komplexnost a opakované vzájemné ověřování jednotlivých 

výstupů.  

 

Tyto závěry jsou zformulovány do tzv. zakotvené teorie. Účelem formulování 

této teorie není konfrontace s teoretickými východisky představenými v kapitole 2. 

Jak je již naznačeno v úvodu, autoři, z jejichž díla jsem při přípravě práce vycházel, 

se věnovali teoretickému rozboru počítačových her jako objektů, systémů pravidel, 

systémů morálních hodnot a podobně. Zakotvená teorie, jež bude představena 

v závěru této práce, vychází z procesu hraní, z recepce her a ze zkušeností hráčů 

s interakcí s herními světy. Jejím účelem je tak dosavadní poznatky rozšířit. 
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3.1 Kvalitativní výzkum 

3.1.1 Dotazníkový výzkum 

Základem této práce je kvalitativní výzkum, jehož se zúčastnilo pět hráčů hry 

Mass Effect 2. Počet pěti respondentů byl původně určen jako minimum pro 

provedení výzkumu na této úrovni, v průběhu přípravy bylo osloveno113 hráčů více, 

někteří ale následně spolupráci ukončili. První podmínkou pro výběr respondentů byl 

věk nad 18 let, protože pro mladší hráče není Mass Effect 2 určen.114 Další kritéria byla 

záliba v počítačových hrách,115 ideálně RPG či dokonce v sérii Mass Effect, a 

samozřejmě ochota do výzkumu se zapojit. Výsledná skupina respondentů je tvořena 

pěti muži ve věku 23–32 let, s minimálně středoškolským vzděláním (1 VŠ, 1 VOŠ, 1 

student VŠ).116 

 

Tito respondenti obdrželi tři sady otázek – dvě k zodpovězení přímo v průběhu 

hraní hry Mass Effect 2 a jednu závěrečnou. 

 

Ve všech třech sadách byly předloženy otázky a respondentovi byl dán prostor 

pro volnou odpověď, neovlivněnou předdefinovanými možnostmi apod. Tento přístup 

vychází z principu metody zakotvené teorie, která nepracuje s čísly a statistickými daty, 

ale směřuje k popsání hlavního zkoumaného jevu pomocí objevení, analýzy a propojení 

dílčích jevů, jež se projevují ve výpovědích respondentů. 

 

První dvě sady otázek nesměřovaly přímo k etice a morálce. Byly v podstatě jen 

prostým výběrem situací117 doplněných o otázku, jak se v daném bodě hry respondent 

rozhodl a proč, přičemž bylo zdůrazněno, že může jít o důvody pramenící přímo ze hry 

(jako například získání nějaké výhody pro další postup) i mimo ni (hráčské zvyklosti, 

morální hodnoty apod.).  

                                                 
113 Vyhledávání a oslovování potenciálních respondentů probíhalo prostřednictvím osobních 
kontaktů – přátel, známých a spolužáků. 
114 Dle ratingu PEGI (Pan European Game Information). 
115 Ačkoliv by mohlo být zajímavé zapojit do obdobného výzkumu i respondenty bez předchozí herní 
zkušenosti, v tomto případě by patrně bylo dost složité někoho přesvědčit, aby pro účely této práce 
strávil několik desítek hodin aktivitou, jež ho jinak nezajímá. 
116 Z toho jeden můj dlouholetý kamarád, s ostatními jsem se seznámil až v průběhu výzkumu. 
117 Byly vybrány na základě vlastní zkušenosti s hrou Mass Effect 2 a internetové databáze Mass 
Effect Wiki. Do výběru byly zahrnuty jen situace, jež jsou hodnoceny popsaným herním systémem, 
aby u všech byly možné i odpovědi k systému se vztahující a výzkum tak nebyl výběrem zkreslen. 
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Cílem tohoto postupu bylo získat opakovanou odpověď na principiálně stejnou 

otázku – jaká kritéria hráči uplatňují při rozhodování v různých odlišných situacích, jak 

tyto situace vyhodnocují, jakou jim přikládají váhu, jaké vlivy se do rozhodnutí 

promítají. Díky množství odpovědí bylo možné z nich při analýze vyvodit četnost 

výskytu jednotlivých kritérií a dalších pojmů, zjistit, které jevy jsou dominantní a které 

se vyskytují ojediněle, případně ze shodného výskytu jevů u stejného respondenta 

vyvozovat další vztahy a souvislosti. 

 

Příklad z první sady otázek: 

„Dále je popsáno 6 situací, v nichž se děj hry odvíjí na základě hráčovy volby. Popiš, 
jak ses v této situaci zachoval a proč. Může jít o důvody pramenící přímo ve hře i mimo 
ni. 

 

Úkol: Freedom's Progress  

Quarian Veetor sledoval útok Colectorů na kolonii. Miranda navrhuje zadržet ho kvůli 
vyšetřování, Tali trvá na tom, aby byl převezen zpět ke své flotile k lékařskému ošetření 
– nechá ale hráče ponechat si Veetorova data.“ 

 

Původní záměr byl takový, že první dvě sady budou zhruba odpovídat první a 

druhé polovině hry. To se však ukázalo jako nereálné, protože průběh hry je do značné 

míry nelineární.118 Proto byly sady otázek rozlišeny spíše tematicky – jedna se 

vztahovala k hlavní dějové linii hry a druhá vycházela z úkolů, které je třeba postupně 

naplnit, aby si hlavní postava získala plnou loajalitu členů své posádky.119 

 

Třetí sada otázek směřuje k celkovému zhodnocení hry právě z hlediska 

morálních voleb, jež jsou hráči předloženy v nebojových situacích, a okolností, jež tyto 

volby ovlivňují na straně hráče i přímo ve hře. Jejím cílem je doplnit prostou informaci 

o důvodu pro jednotlivá rozhodnutí o souvislosti.  

 

Z hlediska metody zakotvené teorie120 jsem při tvorbě těchto sad otázek 

předpokládal, že první dvě budou především zdrojem údajů pro otevřené kódování a 

třetí bude sloužit k provázání těchto údajů při axiálním a selektivním kódování,121 

                                                 
118 U velké části úkolů může hráč rozhodovat o tom, v jakém pořadí je plní. 
119 Všechny tři sady otázek jsou kompletní včetně odpovědí v příloze. 
120 Viz dále kapitolu 3.2. 
121 Jednotlivé fáze kódování jsou popsány v příslušných kapitolách 4.1 až 4.3. 
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k propojení odlišností ve zdůvodnění jednotlivých rozhodnutí s odlišnostmi ve vnímání 

morálních rozhodnutí ve hře celkově. Praxe však ukázala, že toto rozdělení funguje 

pouze částečně, protože jednotlivé fáze kódování nejde zcela oddělit a ve všech je 

nutné pracovat se všemi dostupnými údaji. 

 

Celkově jsem se ani ve třetí sadě otázek nesoustředil zcela prvoplánově jen na 

morálku, abych tím odpovědi příliš neovlivnil a nezkreslil výzkum, který by měl 

potenciálně pracovat například i s variantou, že někteří hráči ani v morálně citlivých 

situacích morální měřítka výrazně neuplatňují. Proto jsou otázky, stejně jako dále 

popsaná doplňková metoda sběru údajů, směřovány k rozhodování celkově a k morálce 

až návazně.  

 

Třetí sada otázek je rozdělena na pět tematických částí po dvou až třech 

otázkách, spolu s nimi byla respondentům předložena i doplňková metoda: 

 

Pravidla hry a rozhodování 

1) Vnímal jsi při rozhodování, jak postupovat v různých situacích, omezení 

stanovená pravidly hry – a ovlivnila tato omezení tvoje výsledná rozhodnutí 

(pociťoval jsi nedostatek možností)? 

 

2) Měl jsi pocit, že tě hra „nutí“ dělat něco, co je v rozporu s tvým přesvědčením? 

Bylo možné ve všech situacích zvolit eticky přijatelný (pro tebe osobně) postup a 

dosáhnout úspěchu? 

 

3) Pociťoval jsi rozhodnutí, jež bylo v průběhu hraní nutno učinit, jako podstatnou 

součást herního prožitku? 

 

Komentář: Cílem otázek 1 a 2 je zjistit, do jaké míry hráč vnímal pravidla 

omezující svobodu jeho rozhodování,122 zda jim musel svá rozhodnutí podřizovat, nebo 

mu byl vytvořen dostatečný prostor, aby uplatnil svá osobní rozhodovací kritéria – a 

tedy zda je možné ve hře přijatá rozhodnutí považovat za jeho vlastní a dostatečně 

vypovídající.  

                                                 
122 Více v kapitole 2.3.1. 
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Otázka 3 zjišťuje, jaký význam hráč rozhodnutím přikládal – a tím pádem, zda je 

možné je považovat za relevantní morální volby.123 

 

Identifikace s postavou a cíli hry 

4) Popiš stručně svůj vztah ke svému avatarovi – hlavní postavě hry. 

 

5) Ztotožnil jsi se s hlavními cíli vytyčenými hrou a jejím příběhem, nebo sis 

v průběhu hry stanovoval vlastní (i dílčí) cíle. 

 

Komentář: Otázky 4 a 5 přibližují vazbu hráče k hernímu světu, v němž jsou 

morální (i jiná ve hře činěná) rozhodnutí relevantní, a to prostřednictvím vztahu 

k avatarovi, který zprostředkovává veškerou interakci, a přijetí cílů hry, z nichž vychází 

význam přítomnosti hráče, resp. jeho avatara, v herním světě.124 

 

Přístup k jednotlivým situacím 

6) Ovlivnila tvá rozhodnutí v jednotlivých situacích skutečnost, že mají váhu jen 

v herním světě – nepředstavují žádné reálné morální či jiné riziko? 

 

7) Zvažoval jsi, jaké následky může v herním světě mít tvé rozhodnutí mimo rámec 

dané situace či dokonce mimo vlastní příběh hry? Pociťoval jsi za svá rozhodnutí 

zodpovědnost? 

 

8) Volil jsi v některých situacích z důvodu svého přesvědčení (morálních hodnot) 

strategii, o níž sis uvědomoval, že není nejefektivnější? 

 

Komentář: Cílem otázek 6 a 7 je popsat, jakou váhu hráč morálním rozhodnutím 

ve hře celkově přikládá, do jaké míry je přizpůsobuje skutečnosti, že probíhají 

v počítačové hře – a tím pádem, že s nimi není svázáno žádné reálné riziko – a zda je 

vyhodnocuje v širších souvislostech s herním světem či jen na základě dané situace. 

                                                 
123 Viz kapitolu 2.3.4. 
124 Více v kapitolách 2.3.2 a 2.3.5. 
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Otázka 8 zjišťuje, zda hráč při řešení jednotlivých situací považuje za hlavní 

kritérium úspěch ve hře, či zda je tento prvek schopen upozadit ve prospěch jiných, zde 

morálních kritérií.125 

 

Přesah – propojení herního světa a osobnosti hráče 

9) Přinesl sis do hraní Mass Effect 2 hráčské zkušenosti a obvyklé postupy 

z předchozích her? Ovlivnily způsob, jakým jsi hrál Mass Effect 2? (Čili chováš 

se ve všech hrách víceméně stejně, nebo pokaždé jinak?) 

 

10) Dokážeš vědomě vytvořit herní osobnost (osobnost, kterou přenášíš na svého 

avatara, hodnoty, podle kterých se rozhoduje) odlišnou od své skutečné povahy? 

 

Komentář: Otázky 9 a 10 mohou z pohledu výzkumu založeného na hře Mass 

Effect 2 působit do jisté míry jako vedlejší, nicméně do tématu morálních rozhodnutí 

činěných ve hrách obecně126 nepochybně náleží. Otázka 9 zjišťuje, zda hráč spíše 

přizpůsobuje své chování ve hře aktuální herní situaci (příběhu, náladě atd.), či zda 

uplatňuje svou herní osobnost, jež se postupně vyvíjí a učí, nese si s sebou zkušenosti i 

zásady získané a upevněné v předchozích hrách (a samozřejmě vychází i ze skutečné 

hráčovy osobnosti). 

Otázka 10 pak zkoumá, do jaké míry je tato herní osobnost propojena s reálnou 

osobností hráče, což vypovídá i o uplatňování vlastních či pro účely hry uměle 

vytvořených žebříčků morálních hodnot. 

 

Hodnotící systém 

11) Jakou váhu jsi přikládal systému morálního hodnocení (paragon X renegade) – 

vnímal jsi ho jako měřítko správnosti svých rozhodnutí, způsob, jak získat ve hře 

výhody, nebo jen jako doplňkovou funkci hry? (Nebo úplně jinak?) 

 

12) Pokud se tvé vyhodnocení, co je v dané situaci správné, a co není, neshodovalo 

s hodnocením hrou (přidělenými body) – čemu jsi přikládal větší váhu?  

 

                                                 
125 Více v kapitole 2.3.2. 
126 Zde připomínám, že cílem této práce není zkoumat hru Mass Effect 2. 
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Komentář: Cílem otázek 11 a 12 je zjistit, jakou roli hraje v přístupu k morálním 

volbám ve hře obsažený hodnotící systém. Zda, jak popisuje Miguel Sicart,127 skutečně 

snižuje váhu hráčových rozhodnutí a zbavuje je jejich morálního významu tím, že z nich 

činí jen další způsob, jak ve hře sbírat body a posílit postavu, případně získat jinou 

výhodu. 

 

Všechny sebrané odpovědi, včetně těch získaných dále popsanou doplňkovou 

metodou, jsou shrnuty v přílohách této práce. Respondenti jsou v nich označeni jen 

křestním jménem a věkem. Dotazníky byly formulovány co nejjednodušeji a nepříliš 

formálně, aby byly pro respondenty co nejpřijatelnější – tomu místy odpovídá i forma 

odpovědí, což však nemění jejich obsah, který je pro výzkum hlavní. Proto jsem místy 

se vyskytující nadsázku či dokonce vulgarismy a případné jazykové nedokonalosti 

ponechal bez úprav i v citacích v textu. 

 

3.1.2 Doplňková metoda sb ěru dat 

Metodu zakotvené teorie jsem se rozhodl doplnit o upravený postup, který 

popsal Konstantin Mitgutsch.128 Tato metoda je původně vytvořena pro zkoumání her 

jako specifického způsobu učení (v širokém slova smyslu – získávání vědomostí, 

dovedností, zkušeností, jejich vzájemného propojování atd.). Metoda spočívá ve tvorbě 

herních biografií, což jsou v podstatě časové osy, na nichž jsou pomocí jakýchsi 

bublin129 vyznačeny hry, jež v daném věku respondenta výrazně ovlivňovaly. Bubliny 

mohou být s ohledem na rozdílný čas, který pokrývají, a význam, který pro respondenta 

mají, různě veliké, mohou se překrývat a podobně. 

 

Vzhledem k tomu, že tato práce je zaměřena jen na jednu hru a na krátký časový 

úsek (ve kterém navíc hra díky své nelineárnosti může probíhat různě), odstranil jsem 

z metody prvek časové osy a zaměřil se na využití základního principu vizuálního 

vyjádření pomocí seskupených útvarů představujících pojmy.  

 

                                                 
127 Viz kapitolu 2.3.6. 
128 Konstantin Mitgutsch, Playful Learning Experiences.  
129 Tento pojem používá sám autor. 
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V tomto případě byli respondenti požádáni, aby jako bubliny zakreslili kritéria, 

podle nichž se rozhodovali v nebojových situacích v průběhu hry. Dominantní kritérium 

bylo umístěno do středu a jeho význam byl vyjádřen i velikostí. Ostatní kritéria 

(bubliny) jsou seskupeny kolem – čím dále od středu (směr není podstatný), tím menší 

je jejich význam, Bubliny se mohou překrývat či jedna může být uvnitř druhé, čímž je 

vyjádřena jejich provázanost.130  

 

Toto vizuální vyjádření se dobře doplňuje s metodou zakotvené teorie, a to 

především s otevřeným kódováním (pojmenování jednotlivých rozhodovacích kritérií) a 

selektivním kódováním (označení ústředního kritéria). Díky tomu se údaje získané touto 

doplňkovou metodou dají dobře použít ke zpětnému ověření výstupů kódování a 

případně úpravám a doplnění teorie. 

 

3.2 Metoda zakotvené teorie 

Pro analýzu výstupů výzkumu je užita metoda popsaná v knize Základy 

kvalitativního výzkumu: postupy a techniky metody zakotvené teorie, autorů Anselma 

Strausse a Juliet Corbinové.  

 

Jde o metodu vyhodnocování dat nasbíraných v průběhu práce, pokud taková 

potřeba vyplyne, tak může probíhat i ve více etapách. Základní myšlenkou metody 

zakotvené teorie je vytvořit nástroj pro kvalitativní výzkum a analýzu, jejíž výsledky 

nejsou zachycením subjektivních dojmů, ale co nejpřesnějším a nejplatnějším 

pojednáním o zkoumaném jevu: 

„…postupy jsou navrženy tak, že pokud jsou pečlivě dodržovány, zcela splňují 

všechny požadavky kladené na „dobrou“ vědu: validita, soulad mezi teorií a 

pozorováním, zobecnitelnost, přesnost, kritičnost a ověřitelnost.“131 

 

To jim dodává vědeckou váhu, v případě zaměření více výzkumníků na totéž 

téma by měla tato metoda zaručit značnou míru shody při porovnání jejich výsledků. 

S ohledem na jednoznačně subjektivní charakter zkoumaných jevů představuje tato 

skutečnost jistou záruku věrohodnosti výsledků práce a zároveň také zajímavou výzvu.  

                                                 
130 Obdobně jako množiny, podmnožiny a průniky množin. 
131 Anselm Strauss, Juliet Corbinová, Základy kvalitativního výzkumu, str. 17. 
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Nasbírané údaje nejsou pouze shrnuty, ale několika různými způsoby132 

zevrubně analyzovány.  

„Zakotvená teorie je induktivně odvozená ze zkoumání jevu, který reprezentuje. 

To znamená, že je odhalena, vytvořena a prozatímně ověřena systematickým 

shromažďováním údajů o zkoumaném jevu a analýzou těchto údajů.“ 133  

 

Konkrétní údaje zjištěné analýzou sebraných dat jsou postupně uváděny do 

souvislostí a zobecňovány, a zpětně ověřovány. Nejen proto, aby byl výsledek výzkumu 

srozumitelný a přenosný vypovídající, ale především proto, aby bylo možné s nimi dále 

pracovat a vztáhnout je i na další obdobné jevy.134 

 

Samotná zakotvená teorie, jež je konečným výsledkem metody, má 

o zkoumaném jevu pojednávat komplexně a odpovídat na výzkumné otázky. Nestačí 

pouze konstatovat zjištěné skutečnosti a ponechat na čtenáři, aby přišel na to, v jakém 

vztahu k hlavnímu jevu jsou.135 

 

Základem metody zakotvené teorie je několik způsobů kódování – 

pojmenovávání základních pojmů, jejich vlastností a vztahů. Každý z typů kódování má 

samostatné výstupy, jež jsou následně spojeny a zpracovány do tzv. teorie, jež je 

ucelenou výpovědí o zjištěných skutečnostech. 

 „Kódování představuje operace, pomocí nichž jsou údaje rozebrány, 

konceptualizovány a znovu složeny novými způsoby. Je to ústřední proces tvorby teorie 

z údajů.“ 136  

 

V následující kapitole, věnované přímo analýze, budou v jednotlivých 

podkapitolách, zaměřených na dílčí fáze analýzy, užité postupy popsány podrobněji. 

                                                 
132 Viz kapitolu 4. Analýza. 
133 Anselm Strauss, Juliet Corbinová, Základy kvalitativního výzkumu, str. 14. 
134 Anselm Strauss, Juliet Corbinová, Základy kvalitativního výzkumu, str. 14. 
135 Anselm Strauss, Juliet Corbinová, Základy kvalitativního výzkumu, str. 124. 
136 Anselm Strauss, Juliet Corbinová, Základy kvalitativního výzkumu, str. 39. 
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4. Analýza  

Při dále popsaných analytických postupech jsem pracoval se všemi odpověďmi 

sesbíranými pomocí dotazníků. Údaje sebrané dříve popsanou doplňkovou metodou do 

analýzy zapojím až následně, abych jejich pomocí výstupy z dotazníků ověřil a případně 

upravil.  

 

4.1 Otevřené kódování 

Základem otevřeného kódování je pozorování, rozbor pozorovaného a kladení 

otázek (Co to je? Co to reprezentuje?) – a na základě těchto otázek označování pojmů a 

jevů. Následně jsou pojmy podobné nebo související s podobným jevem spojovány do 

kategorií, jež je možné členit do subkategorií. V této fázi jsou navržené vztahy 

považovány za provizorní, dalším postupem budou ověřeny a upraveny. 137 

 

Součástí otevřeného kódování je také určení hlavních vlastností kategorií a 

dimenzí, v nichž se mohou proměňovat. Příklad:  kategorie – barva; vlastnosti – 

intenzita (dimenze: vysoká X nízká), odstín (dimenze: světlý X tmavý).138  

 

4.1.1 Výstupy otev řeného kódování 

Dále jsou uvedeny výsledky otevřeného kódování – jeho cílem nebylo 

analyzovat každé slovo, jež v odpovědích zaznělo, ale (v duchu v úvodu popsaných 

výzkumných otázek139) pojmenovat všechna rozhodovací kritéria a související pojmy a 

jevy (dále budu užívat označení pojmy) jako jejich vlastnosti a podmiňující vlivy, dále 

postoje hráče k morálním volbám atd.  

 

                                                 
137 Anselm Strauss, Juliet Corbinová, Základy kvalitativního výzkumu, str. 43–44. 
138 Tyto vlastnosti a dimenze jsem ve fázi otevřeného kódování zachytil jen v pracovních záznamech 
pro případné použití v dalších fázích, především ve fázi axiálního kódování, kde se mohou 
promítnout do navržených výroků. 
139 1) Jak hráči přijímají morální volby obsažené v počítačových hrách? 2) Jaká kritéria při těchto 
rozhodnutích uplatňují a jakým způsobem? 3) Jak vyhodnocují jednotlivé situace obsahující morální 
dilemata? 4) Do jaké míry se hráči identifikují s herním avatarem a jak tato identifikace ovlivňuje 
jejich rozhodování? 
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Cílem ve fázi otevřeného kódování nejsou dokonalé formulace, ale srozumitelné 

označení pojmů, které poslouží jako výchozí materiál140 pro následující etapy kódování 

a tvorbu teorie. Metoda počítá s tím, že v dalších fázích se projeví absence některých 

pojmů či kategorií a bude možné je opakovanou analýzou údajů doplnit, nebo jejich 

absenci potvrdit a zohlednit ve vznikající teorii. Tento předpoklad se v praktickém užití 

metody potvrdil – v níže uvedeném přehledu jsou úpravy vzešlé z následných fází již 

zaneseny. 

 

Při otevřeném kódování jsem postupoval tak, že jsem všechny odpovědi shrnul 

do jednoho přehledu a při jeho opakovaném čtení pojmenovával klíčové pojmy (viz 

výše – kladení otázek: Co to je? Co to reprezentuje?) vztahující se k rozhodování, 

s důrazem na volby morální.141 U všech pojmů jsem zaznamenával, u kolika 

respondentů se vyskytují. Dle toho jsou výstupy rozděleny na pojmy zastoupené silně 

(vyskytující se alespoň u čtyř z pěti respondentů), středně (výskyt u tří respondentů) a 

na pojmy zastoupené slabě (dva nebo jeden respondent). 

 

Přesně jak předvídají autoři metody zakotvené teorie, výsledkem byl příliš velký 

počet pojmů, z nichž některé se lišily jen minimálně.142 Vzájemným porovnáním jsem 

tyto podobné pojmy seskupil a odpovídajícím způsobem upravil údaj o respondentech, 

u nichž se vyskytly, pokud zde byl rozdíl. Na druhé straně se vyskytly pojmy, jejichž 

označení bylo zaměnitelné, ale reprezentovaný význam byl v podstatném detailu 

odlišný. U těch jsem hledal nová přesnější označení. Mezi pojmy se některé ukázaly 

jako abstraktnější a významově nadřazené jiným, z těch jsem učinil kategorie. U 

konkrétních pojmů, u nichž kategorie nevyplynula přímo z analýzy odpovědí, jsem 

kategorii pojmenoval nově. V následujícím přehledu se některé kategorie opakují 

s ohledem na členění dle četnosti zastoupení – více i méně zastoupené pojmy mohou 

spadat pod tutéž kategorii. Kategorie i pojmy jsou pro srozumitelnost doplněny 

stručným komentářem. 

 

 

                                                 
140 Strauss a Corbinová popisují prvotní výstupy jako nesložené puzzle. 
141 Při pojmenování pojmů a kategorií nelze vždy vycházet z nějaké terminologie a ani to není 
účelem. Proto metoda počítá s vymýšlením vlastních označení pojmů a kategorií, přičemž jde 
především o to jevy srozumitelně označit pro další práci. 
142 Anselm Strauss, Juliet Corbinová, Základy kvalitativního výzkumu, str. 44. 
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Kategorie a pojmy vzešlé z otevřeného kódování 

Silně zastoupené pojmy 

kategorie pojem komentář 

Herní přesvědčení143 

Hráčem uplatňovaný 

soubor měřítek užívaných 

k vyhodnocení morálních 

otázek. 

morální 

hodnoty 

Základní škála pro posouzení „dobra“ 

a „zla“ a odpovídajícího jednání. 

preference Osobní měřítka přijatelnosti, sympatií, 

upřednostňovaných přístupů, způsobů 

komunikace atd. 

stálost Přesvědčení uplatňované ve hrách je 

dlouhodobé (i pokud je fiktivní – viz 

slabě zastoupené pojmy). 

Akce – utváření událostí 

Všichni hráči projevují 

potřebu být činitelem 

utvářejícím události.144 

moc Všichni hráči zjevně přijímají jako 

samozřejmost moc nad herním světem 

a možnost ho ovlivňovat. 

pomáhat a 

chránit 

V rozhodnutích všech hráčů je patrné 

přirozené nutkání konat dobro, naopak 

rozhodnou-li se postupovat jinak, 

vnímají to jako cílenou a vnitřně 

zdůvodněnou odchylku (viz „zakázané 

ovoce“ – slabě zastoupené pojmy). 

zločin a trest Hráči přirozeně přijímají roli soudce i 

vykonavatele – usoudí-li, že něčí 

jednání zasluhuje trest, považují jeho 

vykonání za samozřejmost – není-li ve 

hře jasně dána jiná možnost. 

Vazby 

Do hráčova rozhodnutí 

vstupují kromě 

sympatie Při rozhodování hráči často vycházejí 

ze sympatií k zúčastněným herním 

postavám. 

                                                 
143 Pojem přesvědčení je běžně užíván v RPG hrách pro vyjádření příslušnosti postavy na stranu 
dobra či zla. 
144 Zde se nabízí otázka poměru příčiny a důsledku: Mají hráči nutkání utvářet události, protože herní 
světy jsou obecně koncipovány tak, že se vyvíjejí na základě hráčových skutků (viz kapitolu 2.1)? 
Nebo hráči vyhledávají hry, aby alespoň virtuálně realizovali toto své nutkání? 
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bezprostřední situace i 

další okolnosti dané 

především mírou jeho 

zakotvení v herním světě. 

souvislosti Do rozhodování hráči zahrnují i 

souvislosti přesahující mimo danou 

situaci – např. spojitost dílčí přímo 

nesouvisející situace s hlavním cílem. 

zodpovědnost Hráči si uvědomují, že jejich 

rozhodnutí má dopady herní svět, a 

tyto dopady zvažují. 

ohledy  Zohlednění dopadů na přímo i 

nepřímo zapojené herní postavy. 

přijetí role Přijetí vlastního místa v herním světě, 

role v příběhu, hlavních cílů hry. 

Vyhodnocení situace 

Hráči situace vyhodnocují 

z různých hledisek a 

různými – střídajícími 

se145 – způsoby. 

logika Rozumové posouzení pro a proti a 

volba vhodného postupu. 

emoce Rozhodnutí přímo vychází 

z emocionálního podnětu – např. 

hněvu, soucitu apod. 

přiměřenost Hráči vyhodnocují, zda jejich zvolený 

postup odpovídá okolnostem – např. 

zda je trest odpovídající prohřešku. 

předpoklad Hráči často do vyhodnocení zahrnují 

předpoklady následujících událostí, 

případně rozhodují tak, aby nenastal 

nějaký negativní jev. 

zdůvodnění Bez ohledu na způsob vyhodnocení 

situace jsou hráči v naprosté většině 

případů schopni zdůvodnit, proč 

přijali dané rozhodnutí. 

Naplňování cílů 

Rozhodnutí zohledňují 

hlavních cíle hry. 

postup ve hře Při rozhodování je přirozeně 

zohledňován i požadavek na další 

postup ve hře. 

                                                 
145 Viz odpovědi v přiložených dotaznících – tentýž respondent jednu situaci logicky analyzuje a 
v jiné jedná emotivně. 
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druhotný užitek Součástí rozhodnutí je často i vidina 

užitku, který není přímo předmětem 

rozhodnutí. (vděčnost zachráněných – 

poskytnutí informací apod.). 

Svéhlavost 

Hráči se snaží nenechat se 

při hraní příliš ovlivnit 

různými typy vlivů. 

neústupnost Hráči neustupují ze svého 

přesvědčení, ani pokud by to 

znamenalo herní výhodu, snazší 

postup atd. 

vlastní metr I přes přítomnost systému morálního 

hodnocení ve hře uplatňují hráči 

soustavně vlastní hodnocení a herní 

systém často ignorují. 

revolta Nejen proti systému, ale i proti 

příběhu hry mohou hráči do jisté míry 

revoltovat146 a tento postoj zahrnout 

do svých rozhodnutí. 

Herní biografie 

Poznatky, zkušenosti a 

zvyklosti postupně 

střádané a utvářené hrami. 

zvyklosti Hráči si z předchozích her přenášejí 

navyklé přístupy a postupy. 

zkušenosti Čerpají zároveň ze zkušeností 

načerpaných v předchozích hrách. 

Interakce s pravidly 

Vnímání systému pravidel 

a jeho vlivu na hru. 

přijetí pravidel Hráči pravidla hry přijímají a nevadí 

jim se jimi řídit, pokud je příliš 

neomezují. 

Recepce rozhodování 

Vnímání přítomnosti 

morálních dilemat ve hře. 

zážitek Možnost vlastními rozhodnutími 

ovlivňovat herní svět vnímají hráči 

jako zásadní součást herního prožitku. 

Středně zastoupené pojmy 

Recepce rozhodování virtualita Vědomé přizpůsobení rozhodnutí 

skutečnosti, že je činěno ve 

virtuálním světě. 

                                                 
146 V tomto případě proti spolupráci s organizací, která hráče provází celou hrou a financuje jeho 
„tažení“. 
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 volnost Preference co nejširší možnosti volby, 

hledání vlastní cesty. 

Interakce s pravidly střet Při některých rozhodnutích se hráči 

dostávají do střetu s pravidly 

(s nabízenými možnostmi řešení 

situací) a nenalézají vyhovující 

možnost. 

Vyhodnocení situace analýza V některých situacích se hráči snaží 

utvořit odstup a hodnotit situace co 

nejobjektivněji. 

škatulky Nehráčské postavy jsou místy 

hodnoceny ne dle jejich aktuální role 

v situaci, ale dle toho, do jaké 

„škatulky“ zapadají (žoldák, 

zločinec apod.). 

Projekce osobnosti 

Avatar v herním světě 

ztělesňuje herní osobnost, 

která může být částečnou 

projekcí hráče, nebo zcela 

fiktivní. 

identifikace Větší část hráčů vnímá morální (i jiná) 

rozhodnutí ve hře stejně, jako by je 

činili sami – s avatarem se identifikují 

a jejich vztah k němu odpovídá 

příkladu protézy popsanému v kapitole 

2.3.5. 

Slabě zastoupené pojmy 

Projekce osobnosti fiktivní osobnost Menší část hráčů je schopna tvořit 

svébytnou fiktivní osobnost, i ti ale 

v některých rozhodnutích 

bezprostředně vycházejí z vlastního 

přesvědčení („rozhodl jsem se tak a 

tak, protože to považuji za 

správné“). 

V jiných situacích se pak drží 

zvolené role („vytvořil jsem postavu 

tak, že to a to považuje za správné“). 
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Zábava zakázané ovoce Možnost volby, jak se v různých 

dílčích situacích rozhodnout, i jak 

se chovat v celé hře, užívají někteří 

hráči ke zkoušení chování, jež je 

pro ně ve skutečnosti nepřijatelné. 

Vyhodnocení situace intuice Rozhodnutí bez jednoznačně 

pojmenovatelného zdůvodnění. 

společenská 

vhodnost 

Zohlednění předpokládané reakce 

přihlížejících osob. 

zjednodušení Volba nejjednodušší varianty. 

sebereflexe Vyskytuje se např. v situacích, kdy 

hráči posuzují nemorální jednání 

jiných postav a ptají se, zda by 

jednali jinak. 

následování vzorů Vyvození rozhodnutí z jednání jiné 

herní postavy. 

Interakce s pravidly slepota Nevnímání skutečnosti, že pravidla 

hry ovlivňují přijímaná rozhodnutí. 

 

4.1.2 Ověření podle dopl ňkové metody 

Základem ověření výstupů otevřeného kódování dle odpovědí získaných 

doplňkovou metodou147 je prosté srovnání, zda se v doplňkových odpovědích vyskytují 

obdobné pojmy, případně zda odpovídá četnost jejich výskytu. Výstupy otevřeného 

kódování obsahují pojmů výrazně více, což je pochopitelné, protože doplňkovou 

metodou respondenti vyznačovali pouze kritéria, jež uplatňují při rozhodování, a to 

v jisté míře obecnosti, protože se jejich odpovědi vztahují na celou hru, zatímco 

v otevřeném kódování jsou zpracovány i odpovědi týkající se jednotlivých situací. 

Cílem tedy není úplná shoda. Pokud se ale některé pojmy vyskytují v doplňkových 

odpovědích a ne v přehledu otevřeného kódování, jsou níže samostatně vyznačeny. 

 

                                                 
147 Viz kapitolu 3.1.2. 
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Při porovnání vycházím z označení pojmů a kategorií v předchozím přehledu, 

protože respondenti (stejně jako v dotaznících) užívají pro obdobné jevy někdy značně 

odlišná označení. Například uvádí-li jeden respondent jako hlavní rozhodovací 

kritérium „Osobní etický kodex“, přičemž samostatně uvádí „Pomoc bezmocným“ a 

„Odpor vůči bezpráví,“ a druhý respondent uvádí hlavní kategorii „Rytí řskost – čest, 

spravedlnost, pomoc slabším,“ započítám shodně u obou respondentů výskyt pojmů: 

Herní přesvědčení, pomáhat a chránit, zločin a trest. 

 

Silně zastoupené pojmy: 

Herní přesvědčení: 5/5 

Vazby (zde konkrétně vztahy s ostatními herními postavami): 5/5 

Akce – utváření událostí: 5/5 (čtyři respondenti uvádějí samostatně variace na pojmy 

pomoc ostatním (příp. dobro) a spravedlnost, jeden uvádí „Rozhodování o dění ve hře a 

dopadech mých rozhodnutí na vývoj.“ 

 

Středně zastoupené pojmy: 

Naplňování cílů: 3/5 (v přehledu otevřeného kódování silné zastoupení) 

 

Slabě zastoupené pojmy: 

Vyhodnocení – logika: 1/5 (v přehledu otevřeného kódování silné zastoupení) 

Vyhodnocení – emoce: 1/5 (v přehledu otevřeného kódování silné zastoupení) 

Zkušenosti: 1/5 (v přehledu otevřeného kódování silné zastoupení) 

Zvyklosti: 1/5 (v přehledu otevřeného kódování silné zastoupení) 

Intuice: 1/5 

Projekce osobnosti: 2/5 (Je v odpovědích dvou respondentů obsažena spíše nepřímo: 

„Profilování avatara“; „Přizpůsobení postavy k obrazu svému – usnadnění 

identifikace“.) 

Zábava: 2/5 (U dvou respondentů – Jan 24 a Pavel 31, kteří v dotaznících uvádí, že pro 

zábavu ve hře volí způsoby jednání ve skutečnosti nepřijatelné, se obdobný jev 

vyskytuje i v doplňkových odpovědích. Resp. u Jana 24 se objevuje jako hlavní 

rozhodovací kritérium „Maximální užití si hry“ a lze předpokládat, že tento přístup 

zahrnuje i ono výše pojmenované „zakázané ovoce“, Pavel 31 přímo uvádí „Chuť udělat 

rebelský až padoušský čin“. Srovnáním se tak potvrzují i jevy menšinově se vyskytující 

u jednotlivých respondentů.) 
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Odlišnosti oproti otevřenému kódování: 

Předcházení zbytečným konflikt ům: 2/5 (Toto kritérium je uvedeno jako odlišnost, 

ačkoliv je možné jej spojit hned s dvěma jevy popsanými v přehledu výše – vazby 

k ostatním postavám a zohlednění předpokladů, resp. předcházení negativním jevům. 

Celkově tedy přes odlišné pojmenování nejde o zcela nový či dříve pominutý jev.) 

Náchylnost k postavám ženského pohlaví: 1/5 

Zvědavost na další vývoj příběhu: 1/5 

Pověst hrdinství: 1/5 

Paragony: 1/5 (Zde respondent jako jediný odkazuje k systému morálního hodnocení 

ve hře, konkrétně k bodům pro „kladné hrdiny“. Kritérium je uvedeno dle velikosti a 

umístění „bubliny“ jako málo významné.) 

Achievementy: 1/5 (Výraz achievement148 je užíván v mnoha hrách pro vyznačení 

milníků, kterých hráč postupně dosahuje. Obdobný prvek je obsažen i ve hře Mass 

Effect 2.) 

 

Na závěr uvádím několik kritérií, jež zjevně vycházejí konkrétně ze hry Mass 

Effect 2 a jejího příběhu. Pro tento výzkum proto nejsou zásadní.  

Sjednotit všechny rasy: 1/5 

Získání ostatních na svou stranu: 1/5 

Vzdor proti zastrašování: 1/5 

 

Shrnutí:  Celkově lze říci, že výstupy otevřeného kódování byly odpověďmi 

získanými doplňkovou metodou úspěšně ověřeny. Vyskytly se odlišnosti v četnosti 

výskytu některých pojmů – silné zastoupení v otevřeném kódování a naproti tomu slabé 

v doplňkových odpovědích. Vzhledem k tomu, že doplňková metoda nemůže postihnout 

proces rozhodování v celé jeho komplexnosti, není nijak překvapující, že některé jevy 

se v ní ukazují méně, protože je respondent nepovažoval za natolik významné, aby je 

zahrnul mezi několik vybraných významných kritérií. Opačný poměr by znamenal 

nedostatky výstupů kódování, které mají být naopak obsáhlé a komplexní, ale taková 

situace nenastala. Pojmy (kritéria), které se vyskytují v doplňkových odpovědích, ale ne 

ve výstupech kódování, vesměs nejsou významné ani četností výskytu, ani svou 

povahou, nebyl tedy zjištěn důvod k opravám či doplnění výstupů otevřeného kódování. 

                                                 
148 V překladu: čin, úspěch, dokončení. 
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4.2 Axiální kódování 

Axiální kódování je druhá fáze analýzy, ve které jsou kategorie, pojmenované 

v otevřeném kódování, znovu spojovány a jsou pojmenovávány souvislosti a vztahy 

mezi nimi.  

 

Cílem axiálního kódování je bližší určení kategorie – jevu. Pojmenování 

podmínek, které ho zapříčiňují, kontextu, strategií užívaných k jeho zvládání a také jeho 

následků.149 K tomu slouží takzvaný paradigmatický model, díky němuž jsou tyto 

provázanosti zjevnější a je možné je dále analyticky využívat.  

 

Součásti paradigmatického modelu a jejich návaznost lze znázornit takto: 

příčinné podmínky � jev � kontext � intervenující podmínky � strategie 

jednání a interakcí � následky, výsledky. V dále uvedených paradigmatických 

modelech nicméně pro snazší orientaci uvádím na první pozici pojmenování jevu. 

 

Otázky jsou při kódování kladeny tak, aby zjistily typ vztahu (umístění v tomto 

modelu) mezi pojmy. Potvrzováním ve zjištěných údajích mohou z otázek vznikat první 

výroky, jež jsou dále ověřovány.  

 

Propojení navrhování vztahů a výroků s průběžným ověřováním v původních 

údajích, či neustálé přechody mezi induktivním a deduktivním myšlením, jak tento 

proces nazývají Strauss a Corbinová, je klíčovým znakem axiálního kódování, který činí 

teorii zakotvenou.150 

 

4.2.1 Paradigmatické modely a navržené výroky 

Paradigmatický model vytváří prostor pro velké množství kombinací, například 

na úrovni intervenujících podmínek a kontextu je možné vzájemně provázat řadu 

pojmů. Tatáž kategorie může být v jednom modelu následkem, v dalším ústředním 

jevem atd. Není ani účelné, ani by to patrně ve výsledku nepřispělo ke srozumitelnosti a 

formulování teorie, pokoušet se zde tyto kombinace zachytit všechny. Uvedu proto 

                                                 
149 Anselm Strauss, Juliet Corbinová, Základy kvalitativního výzkumu, str. 71. 
150 Anselm Strauss, Juliet Corbinová, Základy kvalitativního výzkumu, str. 82. 
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několik aplikací paradigmatického modelu na jevy, jež jsou relevantní v kontextu 

popsaných teoretických východisek151 nebo se jeví jako klíčové silným zastoupením 

v odpovědích většiny respondentů. 

 

V předchozí fázi – otevřeném kódování – není zachycena kategorie rozhodování, 

protože po ní nebylo nutno nijak pátrat, je ústředním jevem, který je analýzou zkoumán, 

je přítomen v otázkách i odpovědích a popsané kategorie a pojmy byly pojmenovány 

právě proto, že se k rozhodování vztahují. Do paradigmatického modelu nicméně 

kategorii rozhodování zahrnu, abych jeho pomocí mohl ostatní kategorie k rozhodování 

vztáhnout. 

 

Kategorie a některé pojmy z otevřeného kódování jsou v paradigmatických 

modelech dále upřesňovány – například v otevřeném kódování je popsána kategorie 

„vazby“, v následujících modelech jsou v závislosti na umístění v modelu a dalších 

souvislostech užita spojení jako „rozvíjení vazeb“, „zohlednění vazeb při rozhodování“ 

a podobně. 

 

Otázky i odpovědi tvořící výzkum již vycházejí z určité úrovně znalostí (např. o 

hře Mass Effect 2 či o základních principech herních světů a interakce s nimi), 

popsaných v kapitole 2. Cílem analýzy proto není (a sebrané údaje by to ani 

neumožnily) popsat vše takříkajíc od nuly, ale odpovědět na výzkumné otázky. Do 

uvedených aplikací paradigmatického modelu proto pro úplnost modelu zahrnu také 

některé pojmy, jež nemají přímou oporu v údajích, ale jsou zcela zjevné (jako pojem 

interakce, čili samotný akt hraní, zahrnutý ve všech modelech jako příčinná podmínka) 

či vycházejí z uvedených teoretických východisek (např. dostupné informace 

o avatarovi152). Pojmy s přímou oporou v údajích budou zvýrazněny. 

 

Na základě vazeb vytvořených paradigmatickým modelem budu navrhovat první 

výroky, jež mají v budoucnu sloužit jako základ tzv. kostry příběhu a návazně výsledné 

zakotvené teorie. Zahrnu i výroky, jež z odpovědí vyplynuly již ve fázi otevřeného 

kódování. Některé pojmy a kategorie z otevřeného kódování jsem do výroků naopak 

nezahrnul, protože se při další práci jevily buď jako málo významné a na nich založené 

                                                 
151 Viz kapitolu 2. 
152 Např. osud a motivace, jež si avatar s sebou nese – viz kapitolu 2.3.5. 
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výroky jako příliš banální či zcela zjevné, nebo vycházely spíše konkrétně z hry Mass 

Effect 2 než z přístupu hráčů k morálním rozhodnutím obecně. Obdobně jako s pojmy 

v otevřeném kódování jsem v závěru této fáze některé výroky spojil, protože jejich 

obsah by téměř totožný. Některé výroky mají vazbu k více uvedeným paradigmatickým 

modelům, ale jsou pochopitelně uvedeny jen jednou. 

 

Všechny výroky budou zpětně porovnávány s prvotními sebranými údaji – 

budou doplněny o relevantní citaci z odpovědí respondentů s uvedením četnosti výskytu 

principiálně obdobné odpovědi (formou zlomku x/5, který vyjadřuje podíl z celkového 

potu respondentů).153 U některých výroků bude tato četnost nízká, ale přesto jsou 

zahrnuty do tvorby teorie, protože poukazují na pozoruhodné odlišnosti. Pokud se tyto 

odlišnosti vyskytují shodně u stejných respondentů a tvoří tak další souvislosti, je 

jmenovitě uvedeno, u koho se uvedené odpovědi vyskytují. Teprve po tomto ověření 

mohou být dále použity v selektivním kódování a při tvorbě teorie. Proto budu v textu 

uvádět jen výroky, u nichž ověření proběhlo úspěšně – doplněné o citace z odpovědí 

respondentů. 

 

V první aplikaci paradigmatického modelu provážu ústřední jev – rozhodování, 

který v duchu tématu zúžím na morální dilema – s dalšími pojmy. Jev jsem pojmenoval 

morální dilema, protože rozhodnutí je již dokonané, i bez paradigmatického modelu je 

patrné, že je výsledkem. Morální dilema, spolu s možností jej rozhodnout, je to, před co 

je hráč postaven a s čím si musí poradit.  

 

Jev:  morální dilema 

 

Příčinné podmínky:  interakce 

 struktura hry  

 postup ve hře 

 příběh – zápletka 

  

                                                 
153 Četnost výskytu obdobných odpovědí nemusí být při prvním čtení odpovědí patrná. Citace 
uvedené pro potvrzení výroku byly vybrány proto, že je na nich daný jev či přístup hráče dobře 
patrný, v jiných odpovědích může být zjevný méně, ale při pečlivém rozboru odpovědi – v tomto 
případě ve fázi otevřeného kódování – se ukáže. 
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Kontext: vazby v herním světě 

 význam situace v herním světě 

   

Intervenující podmínky: pravidla hry 

 herní osobnost 

 vědomí virtuality rozhodnutí a jeho dopadů  

 naplňování cílů 

 

Strategie jednání a interakce: vyhodnocení situace – logické zvážení 

 vyhodnocení situace – emocionální reakce 

 vyhodnocení situace – morální posouzení 

 zkoušení ve skutečnosti nepřijatelných variant pro zábavu 

 

Následky, výsledky:  rozhodnutí 

 směr dalšího postupu ve hře 

 zdůvodnění rozhodnutí 

 prohloubení herního prožitku 

  

Jak číst paradigmatický model? – Po vzoru autorů metody spojím uvedené 

kategorie do vět: Probíhá-li interakce hráče s hrou, jejíž struktura umožňuje hráči 

rozhodování o dalším vývoji, a hráč ve hře dospěje do bodu, kde z příběhu či dílčí 

zápletky vyplývá morální dilema, je hráč postaven před možnost či nutnost volby. Do 

této situace vstupují souvislosti, jako vazby propojující hráče, ostatní postavy i situaci 

samotnou v rámci herního světa či význam situace pro herní svět. Usnadnit či 

zkomplikovat zvládání dilematu mohou jak pravidla hry, která stanovují varianty, mezi 

nimiž hráč volí, tak „herní osobnost“, tedy soubor hodnot, preferencí a obvyklých 

postupů, jež hráč v herním světě uplatňuje.154 Řešení morálních dilemat může být u 

některých hráčů ovlivněno vědomím virtuality přijímaných rozhodnutí i jejich 

dopadů. Hráči při zvládání voleb uplatňují logické myšlení, morální soudy i 

bezprostřední emocionální reakce. Výsledkem je rozhodnutí, jež udává směr dalšího 

vývoje ve hře, a také vědomí důvodů pro toto rozhodnutí. Možnost rozhodovat o 

běhu událostí prohlubuje herní prožitek. 

                                                 
154 Usnadnit, pokud jsou v souladu, zkomplikovat, pokud nenabízejí vhodný průnik. 
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Když toto shrnutí obsahu modelu rozložím na jednotlivá tvrzení, získám 

základ navrhovaných výroků. U následujících paradigmatických modelů proto již 

obdobné vysvětlení uvádět nebudu a přejdu rovnou k navržení výroků a jejich 

ověření dle sebraných údajů. U citací, které nejsou souvislostí srozumitelné, uvádím 

i otázku, na kterou respondent odpovídal. 

 

Navržené výroky: Hráči zohledňují vazby svého rozhodnutí na herní svět a 

ostatní herní postavy. 

„Thanea jsem sice místy nechápal, ale byl jedním z mých oblíbených členů 

posádky, takže jsem mu chtěl udělat radost a pomoct mu napravit chyby, kterých 

litoval.“ (4/5) 

 

V některých situacích se hráči nechají ovlivnit vědomím virtuality rozhodnutí 

a jejich dopadů – a tím pádem absence skutečných rizik. 

[Odpověď na otázku, zda rozhodnutí jsou ovlivněna vědomím dopadu jen 

v herním světě.] „Myslím, že kdo odpoví, že ne, ten lže – aspoň trochu… Samozřejmě 

ano, ale spíše v tom, že jsem si troufl na věci, do kterých bych se normálně 

nepustil…“ (3/5)155 

 

Při vyhodnocení situací, v nichž jsou morální dilemata zakotvena, hráči 

uplatňují logiku, morální hodnoty i bezprostřední emocionální reakce 

„…tím, že jsem je posílil a postavil na svoji stranu, jsem si získal silného 

spojence.“ (5/5) 

„Zabránil jsem Mirandě v zabití, přišlo mi to tak správné.“ (4/5) 

„N ěkterým drzounům bych tam nejradši nakopal prdel, ale taková možnost se 

nenabízela a oni vyklouzli bez úhony.“ (4/5) 

 

Hráči jsou schopni většinu svých rozhodnutí jasně zdůvodnit. 

„Vzal jsem si jen data z několika důvodů – staré přátelství s Tali, nechtěl jsem 

ho zbytečně trápit, když jsem měl informace, a navíc jsem se nechtěl nechat příliš 

snadno ovládnout ze strany Cerbera.“ (5/5 – valná většina odpovědí v dotaznících 1 a 2) 

                                                 
155 Z odpovědí na přímo položenou otázku vyplývá četnost 2/5, ale jeden z respondentů (Jan 24), 
který odpověděl záporně, zároveň uvádí, že zkoušel být „zlý jen tak pro legraci“, což je zjevně 
rozhodování pod vlivem vědomí absence reálných dopadů. 
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Přijaté rozhodnutí může být ovlivněno pravidly, která stanovují možnosti, 

z nichž hráč volí – obzvlášť pokud se hráči nenabízí dle jeho měřítek optimální 

varianta.156 

[Odpověď na otázku, zda pociťoval omezení pravidly – nedostatek možností.] 

„N ěkolikrát ano, pak jsem se snažil aspoň přiblížit k tomu, co by mi přišlo vhodné.“ 

(3/5) 

 

Mezi pravidly (nabízenými možnostmi) a uplatňovaným herním přesvědčením 

může nastat konflikt. Pravidla tak mohou podporovat nebo naopak znemožňovat určitý 

styl rozhodování. 

„Pokud šlo o to, hrát hru podle svého "morálního" přesvědčeni byla v drtivé 

většině moznost zachovat se "správně". Pokud chtěl být člověk čistě zlý kvůli legraci, 

neměl vždy moznost amorálního – zlého rozhodnutí.“ (1/5) 

 

Morální dilemata a možnost jejich rozhodováním směřovat vývoj událostí 

vnímají hráči jako významnou součást herního prožitku. 

„Ano, to byl důvod, proč jsem ME hrál, možnost volby.“ (5/5) 
 

Hráči při rozhodování zohledňují i vliv na naplňování hlavních cílů hry. 

„Veškeré informace byly uloženy v disku a tak nebylo třeba dále Veetora 

vystavovat dalšímu výslechu.“ (5/5) 

 

 

Jev:  utváření herní osobnosti 

 

Příčinné podmínky:  interakce 

 herní svět 

 avatar 

 

Kontext:  reálná osobnost hráče 

 příběh hry 

                                                 
156 Konkrétně v případě Mass Effect 2 ale podobnou situaci respondenti uvádějí spíše jako 
výjimečnou. 
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 dostupné informace o avatarovi (historie, schopnosti, vazby 

s herním světem atd.) 

 herní biografie (zvyklosti, zkušenosti) 

 

Intervenující podmínky: pravidla hry 

schopnost či neschopnost hráče odpoutat se ve hře od své 

skutečné osobnosti 

  

Strategie jednání a interakce: projekce reálné osobnosti 

 tvorba fiktivní osobnosti 

 přijetí role  

 

Následky, výsledky:  identifikace 

 fiktivní herní osobnost 

 

Navržené výroky: Hráči si do her přenášejí zkušenosti a zvyklosti 

z předchozích her (herní biografie), stejně tak přesvědčení uplatňované ve hrách je 

dlouhodobé a přenáší se mezi hrami, je tedy zjevně zakotveno v osobnosti hráče, a to i 

pokud hráč cíleně vytváří svébytnou fiktivní osobnost. 

„Ano, zkušenost se logicky přenáší. Ano, moje charaktery jsou víceméně 

stejné. (5/5) 

„Mladíka jsem odradil, protože jsem hrál za postavu řekněme "morální" a proto 

jsem se kvůli dodržování RPG principu zachoval takto.“ (1/5 Jan 24) 

 

Většina hráčů projektuje do hry vlastní osobnost, především morální hodnoty 

a osobní preference, někteří ale cíleně vytvářejí osobnost virtuální, jež se může řídit 

odlišnými hodnotami. 

[Odpověď na otázku, jaký měl vztah k avatarovi.] „Jako ve většině her vztah 

blízký – asi tak z 90% jsem to prostě já.“ (3/5 – Daniel 31, Jan 32, Jiří 23) 

[Odpověď na otázku, zda dokáže vědomě vytvořit ve hře osobnost odlišnou od 

své skutečné povahy.] „Ve většině RPG které stoji za vícenásobné dohrání hraji 

zákonitě dobrou a pak zákonitě zlou postavu. Dle rozmezí "dobroty" v D&D.157  

                                                 
157 Stolní (pen & paper) hra Dungeons & Dragons. 
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„Ano. Svou hráčskou osobnost mám již dlouho, a když občas (málokdy) 

zapomenu, podvědomě se k ní vracím.“ (2/5 – Jan 24, Pavel 31) 

 

Snaha vytvořit herní osobnost výrazně odlišnou od reálné osobnosti hráče 

vede u většiny hráčů k oslabení vazby s avatarem a snížení kvality herního prožitku. 

[Odpověď na otázku, zda dokáže vědomě vytvořit ve hře osobnost odlišnou od 

své skutečné povahy.] „Ne, zkoušel jsem to, ale hraní mne pak nebaví, protože ke své 

herní postavě nemám silný vztah.“ (3/5 – Daniel 31, Jan 32, Jiří 23) 

 

 

Jev:  interakce se systémem pravidel 

 

Příčinné podmínky: herní svět se systémem pravidel 

 interakce 

 

Kontext:  míra shody mezi záměry hrá če a možnostmi danými  

 pravidly  

 potřeba volnosti na straně hráče 

 vědomí virtuality p řijatých rozhodnutí 

 

Intervenující podmínky: svéhlavost hráčů 

 intenzita vnímání pravidel 

 herní biografie (zvyklosti, zkušenosti)  

 

Strategie jednání a interakce: přijetí pravidel  

 hledání možností 

  

Následky, výsledky:  pocit volnosti nebo pocit omezení 

 ovlivnění herního prožitku 

 ovlivnění rozhodnutí 
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Navržené výroky: Hráči vnímají systém pravidel jako přirozenou součást 

hry, i s vědomím, že ovlivňuje jejich rozhodování. 

 „Nedostatek možností jsem vnímal jen zřídka, ale byly tam takové momenty. 

Ale tím se hra nijak zvlášť neodlišuje od ostatních, podobných. Každá hra má někde 

podobnou nebo stejnou hranici, za kterou se jít nedá.“ (3/5) 

 

Pokud se hráč cítí pravidly svázán, snaží se hledat alespoň přijatelnou – když 

ne optimální variantu dalšího postupu.  

[Odpověď na otázku, zda vnímal omezení pravidly a zda tato ovlivnila jeho 

rozhodnutí.] „Několikrát ano, pak jsem se snažil aspoň přiblížit k tomu, co by mi 

přišlo vhodné. Jednou nebo dvakrát jsem taky vybral namátkově, protože mi všechny 

možnosti přišly divné.“ (2/5) 

 

Pokud si hráč dokáže z možností nabízených pravidly beze zbytku vybrat, 

přestává je vnímat jako omezující faktor. 

„Ne, nikdy mě hra neovlivňovala v mém rozhodnutí.“ (2/5) 

 

Jestliže možnost volby je součástí herního prožitku (viz výše), pocit omezení 

tento prožitek oslabuje. 

„Rozhodnutí jako součást prožitku je důvod, proč hraji RPG hry a jiné žánry 

v podstatě nevyhledávám. Pokud obsahuje hra těchto rozhodnutí málo, kvalita hry 

v mých očích klesá.“ „Obecně preferuji hry co nejotevřenější a co nejméně 

svazující.“ (3/5) 

 

Ačkoliv si hráči uvědomují, že herní svět je systém pravidel, vyhovuje jim být 

jimi svázáni co nejméně, a to jak v možnostech volby, tak v hodnocení vlastních 

rozhodnutí. Hernímu systému morálního hodnocení proto přikládají minimální význam. 

„Nepřikládal jsem tomu žádnou váhu. Vůbec jsem neměl pocit, že to na hru 

nějaký vliv má. Bylo to něco, co mi tam problikne a víc jsem si toho nevšímal.“ (5/5) 
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Jev:  vazby s herním světem 

 

Příčinné podmínky:  herní svět 

 interakce 

 

Kontext: příběh hry 

 herní postavy 

 

Intervenující podmínky: pravidla 

 preference 

 

Strategie jednání a interakce: přijetí vazeb 

 udržování a rozvíjení vazeb 

 zohlednění vazeb při rozhodování 

 

Následky, výsledky: sympatie či antipatie vůči ostatním postavám 

 ohledy na ostatní herní postavy 

 zodpovědnost za přijatá rozhodnutí 

 

Navržené výroky: Hráči si v průběhu hraní utvářejí vazby na herní svět, na 

jeho jednotlivé postavy i na svou roli ve hře, včetně hlavních cílů. 

Citace původních údajů: „Ano, pokud se do světa hry vžiju, není mi lhostejný 

a snažím se ho vnímat jako celek, ne jen jako sérii míst, jež existují, jen když tam 

zrovna plním úkoly.“ (4/5) 

„Garrus je kámoš a sympoš, táhneme to spolu dál.“ (4/5) 

„Boj proti Reaperům jako hlavní cíl byl jasný, ztotožněno.“ (5/5) 

 

Tyto vazby se podobají vazbám s reálným světem – hráči berou na ostatní 

herní postavy ohledy, k blízkým herním postavám přistupují jako k přátelům a za 

dopad svých rozhodnutí na herní svět pociťují zodpovědnost.  

„Ano, všechna rozhodnutí dělám zodpovědně ve vztahu k celému hernímu 

světu. Ano, za svá rozhodnutí pociťuji zodpovědnost.“ (4/5) 
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Jev:  uplatnění reálných morálních hodnot ve virtuálním světě 

 

Příčinné podmínky:  interakce 

 morální dilemata 

 

Kontext:  skutečná osobnost hráče 

 příběh hry 

 

Intervenující podmínky: moc v herním světě 

 pravidla 

 projekce osobnosti 

 

Strategie jednání a interakce: volba odpovídajících herních postupů 

 využívání moci v herním světě 

 

Následky, výsledky: formování herního přesvědčení 

 utváření a směřování událostí v herním světě 

 

Navržené výroky: Na pomyslné škále mezi dobrem a zlem hráči většinou při 

rozhodování volí variantu dobrou (bez nutnosti dalšího zdůvodnění). 

„Pomohl jsem mu – považuji to za samozřejmost, nic mě to v podstatě nestojí a 

všechno, co ve hře dělám, směřuje k záchraně a pomáhání ostatním.“ (5/5) 

 

Naopak hráči, kteří cíleně vytvářejí svébytnou fiktivní osobnost, v některých 

situacích zkoušejí jednání v rozporu se svými i obecně přijímanými morálními 

hodnotami, cílem tohoto přístupu je zábava, zkoušení neobvyklých situací a 

rozšíření herního prožitku, jde o jednání vědomé a zdůvodněné. 

„Občas si záměrně vybírám různé možnosti, abych prozkoumal možnosti, 

které bych v běžném světě neudělal.“ „Byl vyhozen z okna. Vyhodnotil jsem ho jako 

neužitečného a chtěl jsem využít příležitost spáchat efektní násilí ☺“ (2/5 – Jan 24, 

Pavel 31) 
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Přenesení vlastních hodnot do herního světa usnadňuje hráčům vědomí moci, 

kterou v tomto světě mají a která jim umožňuje jak soudit a trestat, tak pomáhat 

slabším. 

„Zvolil jsem možnost, aby skončil v base. Byl to dostatečný trest.“ (5/5) 

„Pomůžu každýmu, kdo potřebuje pomoc.“ (5/5) 

 

Pokud Morální hodnoty směřují hráče k jinému postupu než prosté kritérium 

nejsnazšího dosažení úspěchu, jsou často upřednostněny. 

[Odpověď na otázku, zda hráči někdy volí z důvodu vlastního přesvědčení 

méně efektivní strategie.] „Ano, ve hře i v životě. Mám své zásady a těch se většinu 

času držím, když mi to možnosti dovolí.“ (5/5) 

 

4.3 Selektivní kódování 

Základním krokem této fáze je výběr centrální kategorie, která je dále 

vztahována k ostatním kategoriím s použitím paradigmatického modelu. Následně je 

formulován takzvaný hypotetický výrok o vztazích, který je ověřen dle původních 

údajů. Po ověření jsou vztahy a výroky integrovány do tzv. kostry příběhu. Podobně 

jako v axiálním kódování jde o neustálou souhru indukce a dedukce – kladení otázek, 

vytváření hypotéz a jejich porovnávání a ověřování. 

 

 „Ověření teorie podle údajů dokončí proces jejího zakotvení. Dělá se to tak, že 

pomocí schémat nebo narativně se vytvoří návrh teorie. Pak se vysloví výroky o vztazích 

mezi kategoriemi v různých kontextech a tyto výroky se nakonec ověřují podle 

údajů.“ 158 

 

Při selektivním kódování vycházím především z výroků, jež byly formulovány a 

ověřeny v předchozí kapitole. Výstupy jsou členěny dle kroků, z nichž se selektivní 

kódování skládá. V závěru selektivního kódování budou připraveny podklady pro 

konečné formulování teorie. 

 

                                                 
158 Anselm Strauss, Juliet Corbinová, Základy kvalitativního výzkumu, str. 99. 
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4.3.1 Volba centrální kategorie  

Jedním ze základních kroků, jež musí být učiněny pro vytvoření teorie, je 

výběr centrální kategorie, k níž budou ostatní dále vztahovány. Při rozboru výroků, jež 

vzešly z axiálního kódování, se jako dominantní jeví dva okruhy. Prvním jsou pravidla  

hry a interakce s nimi.  

 

Příklady relevantních výroků formulovaných při axiálním kódování: 

 

Hráči vnímají systém pravidel jako přirozenou součást hry, i s vědomím, že 

ovlivňuje jejich rozhodování. 

 

Mezi pravidly (nabízenými možnostmi) a uplatňovaným herním přesvědčením 

může nastat konflikt. Pravidla tak mohou podporovat nebo naopak znemožňovat určitý 

styl rozhodování. 

 

Ačkoliv si hráči uvědomují, že herní svět je systém pravidel, snaží se nechat se 

jimi svázat co nejméně, a to jak v možnostech volby, tak v hodnocení vlastních 

rozhodnutí. Hernímu systému morálního hodnocení proto přikládají minimální význam. 

 

Pokud si hráč dokáže z možností nabízených pravidly beze zbytku vybrat, 

přestává je vnímat jako omezující faktor. 

 

Jako druhý dominantní okruh se jeví způsob a míra projekce osobnosti hráče do 

hry a herní přesvědčení, tedy hodnoty, zásady, preference a přístupy, jež ve hře 

uplatňuje. Toto vše jsem se rozhodl shrnout pod novou kategorii herní osobnost. 159  

 

Příklady relevantních výroků formulovaných při axiálním kódování: 

 

Většina hráčů projektuje do hry vlastní osobnost, především morální hodnoty 

a osobní preference, někteří ale cíleně vytvářejí osobnost virtuální, jež se může řídit 

odlišnými hodnotami. 

 

                                                 
159 Viz 2.5 Herní osobnost – výklad pojmu. 
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Naopak hráči, kteří cíleně vytvářejí svébytnou fiktivní osobnost, v některých 

situacích zkoušejí jednání v rozporu se svými i obecně přijímanými morálními 

hodnotami, cílem tohoto přístupu je zábava, zkoušení neobvyklých situací a rozšíření 

herního prožitku, jde o jednání vědomé a zdůvodněné. 

 

Snaha vytvořit herní osobnost výrazně odlišnou od reálné osobnosti hráče 

vede u většiny hráčů k oslabení vazby s avatarem a snížení kvality herního prožitku. 

 

Morální dilemata a možnost jejich rozhodováním směřovat vývoj událostí 

vnímají hráči jako významnou součást herního prožitku. 

 

Ačkoliv ve výrocích se obě tyto kategorie zdají být zhruba rovnocenné, 

z hlediska výzkumných otázek160 je zřejmé, že hlavním tématem musí být herní 

osobnost, protože cílem práce je popsat přístup hráčů k vyhodnocování a rozhodování 

morálních otázek, nikoliv způsob přizpůsobení se podmínkám, jež jim k tomu hra 

vytváří – tedy především pravidlům. Z tohoto hlediska je interakce se systémem 

pravidel jednoznačně v pozici intervenující podmínky – podrobněji dále. 

 

S ohledem na téma výzkumu a také proto, že celá metoda zakotvené teorie je 

zaměřena na zkoumání jednání a interakcí a stejně tak paradigmatický model je 

koncipován pro zachycení probíhajících jevů, pojmenoval jsem centrální kategorii 

zapojení herní osobnosti do morálních rozhodnutí. 

 

4.3.2 Vztahy centrální a pomocných kategorií a jeji ch ov ěření 

Pro formulování teorie je nutné centrální kategorii vztáhnout k ostatním, a to 

opět s použitím paradigmatického modelu. Jsou v něm zahrnuty kategorie z otevřeného 

kódování a jevy popsané paradigmatickými modely ve fázi axiálního kódování 

s výjimkou kategorie herní přesvědčení, jež není zahrnuta samostatně, protože je 

nedílnou součástí herní osobnosti – a tedy centrální kategorie. Vztahy zachycené 

                                                 
160 1) Jak hráči přijímají morální volby obsažené v počítačových hrách? 2) Jaká kritéria při těchto 
rozhodnutích uplatňují a jakým způsobem? 3) Jak vyhodnocují jednotlivé situace obsahující morální 
dilemata? 4) Do jaké míry se hráči identifikují s herním avatarem a jak tato identifikace ovlivňuje 
jejich rozhodování? 
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paradigmatickým modelem jsou pro snazší ověření dle prvotních údajů následně shrnuty 

do tzv. hypotetického výroku o vztazích. 

 

Centrální kategorie:  zapojení herní osobnosti do morálních rozhodnutí 

 

Příčinné podmínky:  interakce hráče s virtuálním světem hry 

 utvoření herní osobnosti 

 

Kontext:  herní biografie  

 vazby s herním světem 

 

 

Intervenující podmínky: interakce se systémem pravidel 

 zábavnost – prožitek 

 recepce rozhodování 

 morální dilema 

 

Strategie jednání a interakce: projekce osobnosti – fiktivní (užití uměle vytvořeného  

 žebříčku hodnot a preferencí) 

 projekce osobnosti – identifikace (užití vlastního žebříčku 

 hodnot a preferencí) 

 svéhlavost 

 

Následky, výsledky:  vyhodnocení situace 

  akce – ovlivňování herního světa 

  vývoj hry 

  naplňování cílů hry 

 

Hypotetický výrok o vztazích: Interakcí reálné osoby (hráče) s virtuálním 

světem hry je utvářena herní osobnost, jež je ovlivněna jak herní biografií, tak rolí a 

cíli v herním světě a vytvořením vazeb k němu a jeho obyvatelům. Zapojení herní 

osobnosti do rozhodování o událostech herního světa mohou zkomplikovat či 

usnadnit pravidla hry, způsob, jakým hráč k rozhodnutím přistupuje a jaký jim 

přikládá význam (celkově i jednotlivě), vliv těchto rozhodnutí na celkový herní 



  

 

69

  

prožitek i obsah jednotlivých morálních dilemat. Hráči pro posouzení morálních 

otázek užívají buď vlastní, nebo pro hru vytvořený žebříček morálních hodnot a 

preferencí. V obou případech jim vyhovuje být pravidly i dalšími vlivy svázáni co 

nejméně. Prostřednictvím herní osobnosti hráč jednotlivé situace vyhodnocuje 

z různých hledisek s cílem utvářet svým rozhodnutím vývoj herního světa a 

směřovat k naplnění hlavních herních cílů. 

 

Pro ověření hypotetického výroku o vztazích161 uvedu opět citace původních 

údajů, a to v pořadí, jež odpovídá struktuře výroku. Za každou citací je v závorce 

naznačeno, k jaké části výroku se váže.  

 

„Ano, zkušenost se logicky přenáší. Ano, moje charaktery jsou víceméně 

stejné. (herní biografie) 

 

„Boj proti Reaperům jako hlavní cíl byl jasný, ztotožněno.“ (přijetí role 

včetně hlavních cílů) 

 

„Ano, všechna rozhodnutí dělám zodpovědně ve vztahu k celému hernímu 

světu.“ (vazby na herní svět) 

 

 „Garrus je kámoš a sympoš, táhneme to spolu dál.“ (vazby na herní postavy) 

 

[Odpověď na otázku, zda vnímal omezení pravidly a zda tato ovlivnila jeho 

rozhodnutí.] „Několikrát ano, pak jsem se snažil aspoň přiblížit k tomu, co by mi 

přišlo vhodné. (pravidla jako intervenující podmínka – komplikace) 

 

„Ne, nikdy mě hra neovlivňovala v mém rozhodnutí.“ (pravidla jako 

intervenující podmínka – usnadnění) 

 

                                                 
161 V tuto chvíli jde skutečně o ověření vztahů, nikoliv kategorií samotných, proto zde není citacemi 
podpořena centrální kategorie, ale až vazby ostatních kategorií k ní. Centrální kategorie je navíc 
souhrnná a k jejímu ověření by bylo nutné uvést řadu citací, což nepovažuji za účelné s ohledem na 
přehlednost i na fakt, že centrální kategorii považuji v této fázi textu za dostatečně zřejmou a 
zakotvenou. Při čtení uvedených citací je nutné mít na paměti, že otázky kladené respondentům 
nesměřovaly k tomuto ověřování vztahů, je proto nutné na ně nahlížet do jisté míry analyticky, aby 
vztahy vyplynuly. 
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„S Jacobem jsem mluvil během hry minimálně, tudíž jsem tento úkol ani moc 

neřešil.“ (význam konkrétního rozhodnutí – v tomto případě nízký) 

 

„Ano, to byl důvod, proč jsem ME hrál, možnost volby.“ „Rozhodnutí jako 

součást prožitku je důvod, proč hraji RPG hry a jiné žánry v podstatě 

nevyhledávám.“ (význam rozhodnutí celkově, jejich podíl na herním prožitku) 

 

„Stanici jsem vyhodil do povětří. Nechtěl jsem, aby takové místo dál 

existovalo a vznikla tak možnost, že jej v budoucnu někdo znovu zneužije.“ (obsah 

rozhodnutí – snadné – Pavel 31) 

 

„Zni čit, ale… Vnitřně jsem přesvědčen o zničení stanice tak na 70%. Důvody 

k jejímu zničení i ponechání jsou zcela zřejmé a je velmi obtížné učinit “správné” 

rozhodnutí.“ (obsah rozhodnutí – složité – Jan 32)162 

 

„…asi tak z 90% jsem to prostě já.“ (vlastní žebříček hodnot) 

 

„Mladíka jsem odradil, protože jsem hrál za postavu řekněme "morální" a 

proto jsem se kvůli dodržování RPG principu zachoval takto.“ (pro hru vytvořený 

žebříček hodnot) 

 

„Nepřikládal jsem tomu žádnou váhu. Vůbec jsem neměl pocit, že to na hru 

nějaký vliv má.“ (minimální ovlivnění je vyhovující – v tomto případě herním 

systémem morálního hodnocení) 

 

„Vzal jsem si jen data z několika důvodů – staré přátelství s Tali, nechtěl 

jsem ho zbytečně trápit, když jsem měl informace a navíc jsem se nechtěl nechat 

příliš snadno ovládnout ze strany Cerbera.“ (příklad zhodnocení situace z několika 

hledisek v jedné odpovědi) 

 

„P řeprogramoval jsem virus a osvobodil heretiky. Chtěl jsem získat jejich 

podporu ve válce.“ (sledování hlavního cíle v rámci jednotlivého rozhodnutí) 

                                                 
162 Pro zajímavost – záměrně jsem zvolil jak jednoznačnou, tak pochybovačnou odpověď na tutéž 
otázku, aby bylo patrné, jak různě mohou hráči jednotlivá rozhodnutí vnímat. 
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4.3.3 Kostra p říběhu 

Kostra příběhu je prvotní narativní ztvárnění centrální kategorie. Po popsání 

vztahů vedlejších kategorií k hlavní pomocí paradigmatického modelu (a po ověření 

hypotetického výroku o vztazích), jsou do kostry příběhu tyto vztahy zapracovány. 

Tato rozšířená kostra příběhu je základem pro konečné formulování teorie. Kromě 

hypotetického výroku o vztazích vychází následující kostra příběhu z výroků 

formulovaných při axiálním kódování. Vzhledem k tomu, že všechny tyto výroky již 

byly porovnány a ověřeny dle odpovědí respondentů, nebudu u kostry příběhu 

obdobné ověření opakovat. Formulované výroky v této fázi již považuji za 

relevantní východiska pro uzavření analýzy.  

 

Kostra příběhu: Morální rozhodnutí ve virtuálním světě počítačové hry jsou 

činěna prostřednictvím herní osobnosti. Ta je souhrnem morálních hodnot, 

preferencí, zkušeností z předchozích her, herních zvyklostí a je dotvořena přijetím 

role definované hrou, z níž vyplývají hlavní cíle hráče v herním světě. Pro charakter 

herní osobnosti je klíčový způsob její projekce do hry. Většina hráčů se se svou 

herní postavou – avatarem – do značné míry identifikuje a ve světě hry uplatňuje 

vlastní morální hodnoty a osobní preference. Část hráčů ale cíleně vytváří svébytnou 

herní osobnost, jež se řídí odlišnými hodnotami než hráč ve skutečnosti. Této 

možnosti hráči užívají pro zábavu a rozšíření herního prožitku zkoušením způsobů 

jednání, jež jsou pro ně ve skutečnosti neobvyklé nebo dokonce nepřijatelné.  

 

V obou variantách je možné říci, že základ herní osobnosti je dlouhodobý a 

nezávislý na konkrétní hře. Přijetím role ve hře, včetně hlavních cílů, vzniká herní 

osobnost aktuální pro danou hru. Její působení v herním světě je v rámci možnosti 

podobné působení téhož hráče, resp. jeho herní osobnosti, v předchozích hrách. 

 

V morálně citlivých situacích užívají hráči kromě morálních měřítek i další 

způsoby vyhodnocení situací – od logického vyhodnocení pro a proti 

k bezprostředním emocionálním reakcím. Jejich rozhodování je ovlivněno i vazbami 

vytvořenými k celému hernímu světu i jeho obyvatelům, proto hráči v jednotlivých 

situacích zohledňují i zájmy blízkých herních postav a svá rozhodnutí přijímají 

obvykle s pocitem odpovědnosti a vědomím jejich dopadů na herní svět. 
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Samotná možnost volby a jejím prostřednictvím ovlivnění herního světa je 

pro hráče podstatnou součástí herního prožitku. Podle toho přikládají rozhodnutím 

odpovídající význam, a to jak celkově, tak v konkrétních případech, kdy percepce 

jednotlivých rozhodnutí a jejich význam pro hráče může posílit nebo oslabit 

angažovanost herní osobnosti v daném rozhodnutí.  

 

Výraznou intervenující podmínkou jsou pravidla hry, která nejen stanovují 

konkrétní možnosti rozhodnutí a způsoby jednání, z nichž hráč volí, ale mohou 

určitý typ rozhodnutí celkově podporovat, nebo naopak znemožňovat. Pravidla 

utvářejí pomyslné mantinely, mezi nimiž se hráč může pohybovat. Cítí-li se jimi být 

omezen, negativně to ovlivní jeho herní prožitek.  

 

4.3.4 Ověření podle dopl ňkové metody 

Z výstupů selektivního kódování lze srovnáním s údaji sebranými 

doplňkovou metodou jednoznačně ověřit volbu centrální kategorie, jelikož tu ve 

svých zobrazeních všichni respondenti vyznačili.  

 

Tři respondenti vyznačili jako hlavní rozhodovací kritérium morální hodnoty 

a zásady. (Jak již bylo uvedeno v ověření otevřeného kódování, odpoví-li jeden 

„Osobní etický kodex“ a druhý „Rytířskost – čest, spravedlnost, pomoc slabším“, jde 

z hlediska této analýzy o odpovědi srovnatelné, protože obě odkazují 

k uplatňovanému hernímu přesvědčení.) 

 

U dvou respondentů se jako hlavní kritérium objevuje naplňování cílů 

(poctivé plnění questů,163 úspěšné dohrání hry). U jednoho z těchto dvou 

respondentů se dále na pozici hlavního kritéria vyskytuje „maximální užití si hry“. 

I u těchto se vyskytují morální hodnoty jako významné vedlejší kritérium. Je nutné 

poznamenat, že kritérium naplňování cílů je sice jednoznačně relevantní, ale ve hře 

Mass Effect 2 nejsou obsažena rozhodnutí, jež by mohla úspěšné dokončení hry 

ohrozit. Lze proto předpokládat, že naplňování cílů je označeno spíše jako jakási 

obecná ústřední motivace a nezasahuje bezprostředně do rozhodování v konkrétních 

                                                 
163 Anglické slovo quest označuje jednotlivé úkoly, jež hráč plní. 
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situacích. U jednoho respondenta se naplňování cílů vyskytuje jako kritérium 

vedlejší. 

 

Shrnutí:  Nejsilněji se vyskytují morální hodnoty a zásady (3 x na pozici 

hlavního rozhodovacího kritéria, 2 x vedlejší), jež jsou zásadní součástí herní 

osobnosti. Výběr centrální kategorie tak lze považovat za ověřený dle doplňkové 

metody sběru údajů. 
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5. Závěr 

V průběhu tvorby této diplomové práce proběhl kvalitativní výzkum, do něhož 

bylo zapojeno pět hráčů hry Mass Effect 2. Na základě analýzy jejich odpovědí byla 

formulována dále uvedená teorie. Při jejím čtení je nutné si uvědomit, že do výzkumu 

byli zapojeni dospělí muži (ve věku 23 – 32 let) s předchozími herními zkušenostmi. 

Obdobný výzkum realizovaný s dětskými respondenty nebo začínajícími hráči by měl 

patrně výsledky odlišné. Prezentovaná teorie tak není zcela zobecnitelná, věřím však, že 

pro popsání etických aspektů interakce dospělých hráčů s herním světem je její 

výpovědní hodnota a platnost odpovídající. 

 

5.1 Zakotvená teorie 

Na základě výstupů tří fází kódování, zachycených v předchozích kapitolách, 

jsem na závěr formuloval následující teorii, jejímž cílem je odpovědět na stanovené 

výzkumné otázky. V návaznosti na sledování výskytu pojmů a kategorií v otevřeném i 

axiálním kódování164 budu v textu teorie uvádět skutečnosti, jež se vyskytovaly alespoň 

u čtyř z pěti respondentů, jako obecně platné. U skutečností s výskytem nižším bude 

tento z textu patrný.  

 

V duchu předchozí analýzy a jevů, jež se v jejím průběhu ukázaly jako 

významné, je text teorie pro přehlednost členěn do tematických subcelků. 

 

Vznik herní osobnosti: Při interakci hráče s virtuálními herními světy se 

utváří herní osobnost, jež je souhrnem morálních hodnot, zásad a preferencí (herní 

přesvědčení), zkušeností a zvyklostí z předchozích her (herní biografie). Tyto rysy 

herní osobnosti jsou dlouhodobé a přenášejí se mezi jednotlivými hrami, z čehož 

evidentně vyplývá, že jsou zakotveny v osobnosti hráče. Propojením s herním 

avatarem (hlavní postavou příběhu), který je nositelem motivací a cílů ve světě hry, 

herní osobnost přijímá roli aktuální pro danou hru. I přes přijetí této role se ale herní 

osobnost v rámci možností, daných především příběhem a pravidly hry, projevuje 

obdobně jako v předchozích hrách.  

                                                 
164 Kapitoly 4.1 a 4.2. 
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Pro charakter herní osobnosti je klíčový způsob její projekce do hry, z níž 

vyplývá míra propojení s reálnou osobností hráče. Většina hráčů se se svou herní 

postavou – avatarem – do značné míry identifikuje a ve světě hry uplatňuje vlastní 

morální hodnoty a osobní preference, čili řídí jednání avatara tak, jak si myslí, že by 

v situacích vytvořených hrou jednali sami. Část hráčů ale cíleně vytváří svébytnou 

fiktivní herní osobnost, jež se může řídit vlastními pravidly, odlišnými od reálných 

morálních hodnot a osobních preferencí hráče. U většiny hráčů, kteří mají ve zvyku 

projektovat do herních světů v maximální míře vlastní osobnost, je tvorba odlišné 

herní osobnosti dlouhodobě nepřijatelná, protože vede k oslabení vazby s avatarem a 

snížení kvality herního prožitku. 

 

Se vstupem do herního světa si hráči prostřednictvím herní osobnosti 

k tomuto světu a postavám, jež ho obývají, vytvářejí vztahy, jež mohou mít různou 

intenzitu i povahu (sympatie, antipatie, respekt). Tyto vazby ovlivňují interakci 

herní osobnosti s virtuálním světem hry. 

 

Zapojení herní osobnosti do morálních rozhodnutí: V situacích, jež 

obsahují morální dilema a staví hráče před možnost či dokonce nutnost volby, je 

uplatňována výše definovaná herní osobnost, z níž vycházejí hodnoty, dle nichž se 

hráči rozhodují. Na pomyslné škále mezi dobrem a zlem se hráči, a to především ti, 

kteří se silně identifikují s avatarem, svými rozhodnutími obvykle staví na stranu dobra. 

Mají-li příležitost, pomáhají postavám v nouzi či ohrožení, chrání slabší, trestají 

nepravosti, staví se proti zlu. Takové jednání nemají potřebu nijak zdůvodňovat. Oproti 

tomu hráči, kteří cíleně vytvářejí svébytnou fiktivní osobnost, v některých situacích 

jednají způsobem v reálném životě pro ně osobně i obecně nepřijatelným, což 

zdůvodňují potřebou bavit se a zkoušet možnosti chování, jež ve skutečnosti vyzkoušet 

nemohou. 

 

Přenesení vlastních i pro účely hry přijatých hodnot do herního světa 

usnadňuje hráčům vědomí moci tento svět ovlivňovat, utvářet jeho vývoj a 

zasahovat do „života“ jeho obyvatel. Jako samozřejmost přijímají nejen roli 

ochránce slabších, ale i soudce a vykonavatele trestu. 
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Bez ohledu na konkrétní situace a morální dilemata je jedním z univerzálních 

kritérií úspěch ve hře. Pokud ale nastane situace, kdy se zvolené herní přesvědčení 

dostane do konfliktu s tímto kritériem, hráči upřednostňují herní přesvědčení a 

vědomě volí složitější a méně efektivní strategie, jež jsou s herním přesvědčením 

v souladu. 

 

Kromě svého herního přesvědčení uplatňují hráči v situacích obsahujících 

morální dilemata i další způsoby vyhodnocení možných variant postupu – od 

logického vyhodnocení pro a proti k bezprostředním emocionálním reakcím. Do 

rozhodování zahrnují i další kritéria, jako předpokládaný přínos pro další postup ve hře 

a naplnění jejích hlavních cílů. Významným faktorem, ovlivňujícím jednotlivá 

rozhodnutí, jsou vazby hráče k hernímu světu a postavám. Tyto vazby, ač výrazně 

zjednodušené, se podobají vazbám ke skutečnému světu a skutečným osobám. Hráči 

zohledňují potřeby blízkých herních postav, upřednostňují své „přátele“, berou na ně, 

ale i na neznámé postavy ohledy, zvažují dopady svých rozhodnutí na svět hry a 

pociťují za ně zodpovědnost. 

 

Recepce morálních dilemat: Samotná možnost volby a jejím 

prostřednictvím ovlivnění herního světa je pro hráče významnou součástí herního 

prožitku. Pro část hráčů je míra volnosti v rozhodování o průběhu hry jedním 

z hlavních požadavků na hru a také měřítkem její kvality. Významu, který má pro 

hráče rozhodování celkově, odpovídá i váha přikládaná jednotlivým rozhodnutím – 

jen výjimečně hráči některé rozhodnutí pomíjejí nebo rozhodují lehkovážně – pokud 

jim ovšem hra dává na výběr vyhovující variantu. 

 

Vážnost, s jakou hráči k rozhodnutím přistupují, ovlivňuje i míra jejich 

osobní angažovanosti v situaci – například síla vazby k zúčastněným herním 

postavám. 

 

Hráči si uvědomují, že rozhodnutí činěná ve hře jsou virtuální a stejně tak i 

jejich dopady a případná rizika. Tímto vědomím se však nechávají ovlivnit jen 

v některých případech – například při zmíněném zkoušení ve skutečnosti 

nepřijatelných způsobů jednání. 
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Součástí recepce jednotlivých situací, obsahujících morální rozhodnutí, je i 

skutečnost, že hráči jsou v naprosté většině případů schopni zvolenou variantu 

postupu jasně a v některých případech i relativně podrobně zdůvodnit.  

 

Interakce s pravidly hry: Na všechna rozhodnutí činěná ve hře, a tedy i ta 

morální, mají výrazný vliv pravidla hry, jež stanovují konkrétní možnosti rozhodnutí 

a způsoby jednání, z nichž hráči volí. Tak nejen určují možnosti vyřešení 

konkrétních situací, ale mohou celkově podporovat nebo naopak znemožňovat určitý 

typ rozhodnutí. Pokud pravidla hry nenabízejí hráčům optimální variantu 

rozhodnutí, snaží se tito nalézt alespoň variantu přijatelnou. Je-li nesoulad mezi 

záměry a preferencemi hráčů a nabízenými možnostmi tak výrazný, že se hráči cítí 

být ve svých rozhodnutích omezeni, má tato skutečnost negativní dopad na jejich 

herní prožitek. Pokud naopak nalézají ideální varianty rozhodnutí, přestávají vnímat 

pravidla jako omezující faktor. 

 

Ačkoliv hráči vnímají pravidla i s nutnou mírou z nich vyplývajícího omezení 

jako přirozenou součást herního světa, vyhovuje jim být jimi svázáni co nejméně . 

Totéž platí o ve hře obsaženém systému morálních rozhodnutí, který hráči berou na 

vědomí, ale nepodřizují se mu. V maximální možné míře se rozhodují podle názorů, 

hodnot a preferencí tvořících jejich herní osobnost.  

 

5.2 Odpov ěď na výzkumné otázky 
Na základě formulované teorie se pokusím shrnout svá zjištění do stručných 

odpovědí na výzkumné otázky. 

 

1) Jak hráči přijímají morální volby obsažené v počítačových hrách? 

Morální rozhodnutí považují hráči za důležitou součást herního prožitku a 

nepřistupují k nim lehkovážně. Ve většině případů za svá rozhodnutí pociťují 

zodpovědnost, i když si uvědomují, že jejich dopady jsou virtuální. Množství morálních 

rozhodnutí a míra volnosti, kterou pro jejich řešení hráčům poskytují pravidla hry, se 

podílejí na hodnocení kvality hry ze strany hráčů. 
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2) Jaká kritéria p ři těchto rozhodnutích uplatňují a jakým způsobem? 

Hlavním kritériem jsou morální hodnoty, jež buď vycházejí z reálných 

morálních hodnot hráče, nebo jsou součástí fiktivní pro hru vytvořené osobnosti. 

Většina hráčů se staví jasně na stranu dobra (pomoc slabším, spravedlnost). Dalšími 

významnými kritérii jsou vazby na ostatní herní postavy a naplňování hlavního cíle hry. 

 

3) Jak vyhodnocují jednotlivé situace obsahující morální dilemata? 

Kromě morálních hodnot hráči vyhodnocují jednotlivé situace mnoha 

doplňujícími či střídajícími se způsoby – od pragmatického zhodnocení „pro a proti“ až 

po bezprostřední emocionální reakce. Jednotlivé varianty zvažují i z pohledu dalších 

zapojených herních postav a jejich zájmů. Nehledě na to, na základě čeho se rozhodují, 

jsou obvykle schopni své rozhodnutí jasně zdůvodnit. 

 

4) Do jaké míry se hráči identifikují s herním avatarem a jak tato identif ikace 

ovlivňuje jejich rozhodování? 

Většina hráčů se s avatarem identifikuje do té míry, že se v herním světě chovají 

přesně tak, jak jsou přesvědčeni, že by se v dané situaci chovali, byla-li by skutečná. 

Pokud se pokoušejí rozhodovat na základě jiných morálních hodnot, než jsou jim 

skutečně vlastní, oslabuje to jejich vztah k hernímu avatarovi a celkově snižuje kvalitu 

herního prožitku.  

Menší část hráčů však je schopna vytvoření svébytné fiktivní osobnosti 

s vlastním systémem morálních hodnot. Tito hráči cíleně jednají způsoby ve skutečnosti 

nepřijatelnými s cílem posílit herní prožitek a prozkoumat možnosti jednání, jež ve 

skutečnosti vyzkoušet nemohou. 

 

5.3 Zhodnocení užité metody 
Metoda zakotvené teorie se při výzkumu a jeho zpracování osvědčila jako 

vhodná pro proniknutí do hloubky i tak subjektivního tématu, jako jsou morální 

rozhodnutí, a to s užitím standardizovaných postupů, jež umožňují zakotvení výstupů a 

pomáhají je přenést z roviny dojmů na vědeckou úroveň. 

 

Sebekriticky musím poznamenat, že jsem potenciál metody nevyužil v plném 

rozsahu. Ačkoliv byla zohledněna při přípravě sběru dat, v průběhu analýzy sebraných 
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údajů jsem nabyl přesvědčení, že ideální pro tuto metodu by byla naprosto volná 

vyjádření popisující téma komplexně, nikoliv na základě jednotlivých otázek. To však 

nic nemění na skutečnosti, že i takto sebraná data bylo touto metodou možno 

odpovídajícím způsobem rozebrat, prozkoumat a vyvodit závěry. 

 

Metoda navíc obsahuje některé prvky, jež jsou vhodné pro šířeji pojaté analýzy, 

například takzvanou matici podmiňujících vlivů, která je založena na zmapování vlivů 

od těch bezprostředně navázaných na zkoumaný jev, až po vlivy nadnárodní (kulturní 

prostředí apod.). Zachycení takovéhoto rozsahu vlivů by na základě údajů, s nimiž jsem 

pracoval, vyžadovalo značnou míru fabulace a bylo by tudíž nevěrohodné a zbytečné. 

 

Nic z toho však nemění skutečnost, že metoda zakotvené teorie se jeví jako 

vhodná pro kvalitativní výzkumy tohoto typu, protože umožňuje pracovat se zcela 

neformálními a tedy formou nezkreslenými odpověďmi a vytvořit na jejich základě 

relevantní výstupy. 

 

5.4 Koncept herní osobnosti 
Kromě prezentované teorie považuji za samostatný přínos této práce základní 

formulování konceptu herní osobnosti.165 V předchozím textu se zabývám především 

jejím vznikem a zapojením do morálního rozhodování. Nepochybuji však o tom, že 

koncept herní osobnosti nabízí značný potenciál pro další výzkum a rozvíjení. 

 

Vzhledem k jejímu trvalému charakteru,166 který je mimo jiné patrně 

nejvýraznější odlišností od přístupu Miguela Sicarta, jenž definuje hráče jako subjekt 

vznikající přímo při interakci s hrou,167 se nabízí například zaměření dalšího výzkumu 

na otázku, co všechno herní osobnost průběžně utváří, co s sebou nese. Do jaké míry se 

vyvíjí na základě zkušeností získaných v hrách a do jaké míry na základě osobního 

vývoje hráče. S odkazem na Konstantina Mitgushe168 by se dalo říci „jak se herní 

osobnost učí“. 

                                                 
165 Viz kapitoly 2.5 a 5.1.  
166 Z odpovědí respondentů jednoznačně vyplývá, že i když cíleně tvoří fiktivní herní osobnost, 
přenášejí ji mezi hrami a jejich herní postavy se chovají velmi podobně. 
167 Miguel Sicart, The Ethics of Computer Games, str. 71. 
168 Viz kapitolu 3.1.2. 
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Zmíněný způsob vzniku herní osobnosti, tedy identifikace hráče s herní 

postavou, nebo cílená tvorba fiktivní herní osobnosti, vytváří další prostor pro výzkum. 

Bylo by jistě zajímavé porovnat herní osobnosti vznikající samovolně (identifikace) 

s těmi cíleně stvořenými fiktivními z více hledisek, než jen dle role v morálních 

rozhodnutích. U hráčů vytvářejících fiktivní osobnosti se nabízí zaměření na otázku, co 

do své herní osobnosti projektují a s jakým cílem. U hráčů, kteří se s avatarem naopak 

identifikují, by bylo možné se zaměřit na pojmenování skutečného základu jejich herní 

osobnosti – tedy toho, čeho nejsou ochotni se vzdát, pokud nemá jejich vztah 

k avatarovi a hernímu světu být narušen. 

 

Věřím, že při náležitém rozvinutí výzkumem zde naznačených a nepochybně i 

dalších souvisejících témat, se může koncept herní osobnosti stát nástrojem pro 

prohloubení našeho chápání interakce hráčů s virtuálními herními světy. 

 

5.5 Další možnosti budoucího výzkumu. 
Kromě výše uvedeného vyplynuly v průběhu mé práce i další náměty pro 

navazující výzkum. Jde o přehled subjektivních nápadů a inspirací a nepochybuji o tom, 

že relevantních možností je nepoměrně více. 

 

V první řadě se nabízí řada odlišných přístupů ke zpracování téhož tématu – 

etických aspektů interakce hráče s herním světem – jež by rozšířily a posílily výstupy 

této práce, či případně odhalily jejich nedostatky (o jejichž existenci nepochybuji). 

Nejprostším krokem – s ohledem na prezentované omezení mých závěrů prací s jedním 

typem respondentů – by mohlo být rozšíření výzkumného vzorku, a to nejen početně, 

ale i o různé věkové kategorie,169 pohlaví, odlišná sociální či kulturní zázemí atd. Vznikl 

by tak potenciál pro získání výstupů se silnou obecnou platností, ale také příležitost pro 

srovnávání. Pokud by byl výzkumný vzorek významně početnější, z hlediska 

zpracování výzkumu by bylo patrně účelnější založit ho na nižším počtu vybraných 

rozhodnutí, nikoliv na recepci celé hry. 

 

                                                 
169 V tom případě by výzkum musel být založen na jiné hře, jež je věkově přístupnější než trilogie 
Mass Effect. 
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Z hlediska herních studií by jistě bylo pozoruhodné sledovat recepci morálních 

dilemat na různých žánrech počítačových her. Nabízejí se i interdisciplinární možnosti, 

z nichž by mohla vyplynout zcela nová témata výzkumů, například na pomezí herních 

studií, psychologie a sociologie, jako analýza navazování vztahů s virtuálními herními 

postavami, nebo patrně velmi náročný výzkum srovnávající motivace jednání 

v počítačových hrách a v reálném životě.  

 

Samostatným okruhem potenciálních témat výzkumu jsou herní systémy 

morálního hodnocení, u nichž by bylo pozoruhodné například srovnání různých typů 

systémů a jejich schopnosti postihnout závažnost rozhodnutí a přenést ji na hráče, nebo 

analýza různých přístupů k tvorbě systémů – z jakých hodnot a kulturního zázemí 

vycházejí, jaké hodnoty prosazují, zda mohou sloužit k cílené agitaci či propagaci 

hodnot.  
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Příloha 1 

Dotazník 1 – sestavování posádky + hlavní příběh 
 

Dále je popsáno 6 situací, v nichž se děj hry odvíjí na základě hráčovy volby. Popiš, jak 
ses v této situaci zachoval a proč. Může jít o důvody pramenící přímo ve hře i mimo ni. 

 
Úkol: Freedom's Progress  

Quarian Veetor sledoval útok Colectorů na kolonii. Miranda navrhuje zadržet ho kvůli 
vyšetřování, Tali trvá na tom, aby byl převezen zpět ke své flotile k lékařskému ošetření 
– nechá ale hráče ponechat si Veetorova data.  

Daniel 31: Vzal jsem si jen data z několika důvodů – staré přátelství s Tali, nechtěl 
jsem ho zbytečně trápit, když jsem měl informace, a navíc jsem se nechtěl nechat příliš 
snadno ovládnout ze strany Cerbera. 

Jan 24: Predal jsem Veetora Flotile jelikož loajalita Mirandy byla spis k Cerberu nez 
k postave hrace… 

Jan 32: Přenechal jsem Veetora Quarionum k “domácímu” ošetření. Veškeré informace 
byly uloženy v disku a tak nebylo třeba dále Veetora vystavovat dalšímu výslechu.  

Jiří 23: Předám Veetora zpět k flotile, cerberus považuji ze teroristy, kteří nemají 
v lásce ostatní, vidí jen svoje záměry a jdou přes mrtvoly. 

Pavel 31: Nechal jsem ho převézt k ošetření a nechal jsem si data. Tali jsem měl celou 
dobu radši, tak jsem upřednostnil ji. Data jsem si nechal, protože je to užitečné. 

 

Úkol: The Assassin (2 situace) 

1) Při prohledávání mrakodrapu, ve kterém se máš setkat s Thanem najdeš umírajícícho 
Salariana – můžeš ho zachránit, nebo ho nechat zemřít.  

Daniel 31: Pomohl jsem mu – považuji to za samozřejmost, nic mě to v podstatě nestojí 
a všechno, co ve hře dělám, směřuje k záchraně a pomáhání ostatním. 

Jan 24: - Salariana jsem zachranil protože uz v této casti bylo jasne, ze Thane není 
„zly“ a proto se zdalo byt logicke nevrazdit ty co nezabil on 

Jan 32: Zachránil. V tomto případě nebyl důvod mu nepomoci, protože krom faktu že 
jeho smrt ničemu nepomůže jeho záchrana může vést k jeho vděčnosti a pomoci týmu. 

Jiří 23: Pomůžu každýmu, kdo potřebuje pomoc. 

Pavel 31: Zachránil jsem ho, nebyl důvod ho nechat umřít, medicíny jsem měl dost. 
Kromě dobrého skutku z toho mohlo vypadnout i něco užitečného. 

 

 

 



  

 

88

  

2) Ve vyšších patrech najdeš žoldáka hovořícího s majitelkou mrakodrapu a také 
Thaneovým plánovaným cílem – Nassana Dantius. Můžeš ho buď vyhodit z okna, nebo 
ho přesvědčit více či méně po zlém, aby řekl, co ví.  

Daniel 31: Přesvědčil jsem ho, aby mluvil – ne, že bych se zdráhal mu ublížit (to by po 
všem tom zabíjení bylo krapet pokrytecké…), ale doufal jsem, že mi řekně něco 
užitečného. 

Jan 24: Z podobneho duvodu jako v predchozi otazce jsem ho nezabil pouze z neho 
dostal informace 

Jan 32: Nezabil. V tomto případě nebyl důvod k jeho likvidaci, protože sám 
nepředstavoval žádnou hrozbu. Jeho smrt ničemu nepomůže ale jeho “záchrana” může 
vést k jeho vděčnosti a pomoci týmu. 

Jiří 23: Vyhodím ho z okna, nemám rád žoldáky. 

Pavel 31: Byl vyhozen z okna. Vyhodnotil jsem ho jako neužitečného a chtěl jsem 
využít příležitost spáchat efektní násilí ☺ 

 

Úkol: The Archangel 

Aby ses dostal k nyní ještě tajemné postavě zvané Archangel, přihlásíš se k žoldákům, 
kteří se ho snaží zabít. Při odchodu z přijímací místnosti se setkáš s mladíkem, který se 
jde také přihlásit. V rozhovoru ho můžeš od práce žoldáka odradit nebo nechat být.  

Daniel 31: Odradil jsem ho – přijde mi nesmysl, aby se mladý kluk nechal jen tak zabít, 
obzvlášť když tuším, že se s žoldáky dostanu do křížku a mohl bych ho zabít i já. 

Jan 24: Mladika jsem odradil, protoze jsem hral za postavu rekneme "moralni" a proto 
jsem se kvuli dodrzovani RPG principu zachoval takto. 

Jan 32: Odradit. Hra byla nastavena tak, že ve mě vzbuzoval dojem duševní i fyzické 
nevyspělosti čímž byl předem odsouzen k smrti. Navíc jsem věděl, že většinu z nich 
budu muset zabít sám a tak bylo zbytečné, aby zemřel a současně zvyšoval počet 
potenciálních nepřátel. 

Jiří 23: Odradím ho nenechám mladýho kluka zabít uplně zbytečně 

Pavel 31: Rozmluvil jsem mu to. Vesmír je jen pro drsný kluky. 

 

Úkol: The Justicar 

Abys zajistil propuštění budoucí členkye své posádky, Samary, z vazby, musíš zjistit 
jméno lodi použité k pašování nelegálních chemikálií. To zná obchodník (volus) 
jménem Pitne For. Zjistit ho můžeš buď po dobrém vhodnou stimulací obchodníkova 
ega, nebo mu pohrozit zbraní.  

Daniel 31: Přemluvil jsem ho, když to jde, radši věci řeším v klidu a chytře a navíc 
mi nepřišlo vhodné mávat zbraní na prostranství plném lidí. 

Jan 24: Zakrsla postavicka obchodnika Pitne For mi prisla protivna a zarovne bylo i 
rychlejsi mu proste pohrozit zbrani. 

Jan 32: Stimulací. V daném případě je rozhodnutí vcelku lhostejné ale Pitne vypadal 
dost vystrašeně (pašování a vyšetřování), že nebylo třeba drsnějších prostředků. 

Jiří 23: Použil jsem zbraň nemám rád zločince 
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Pavel 31: Šel jsem po dobrém. Takovýmu prckovi bych vyhrožoval až v případě 
nutnosti. 

Úkol: Suicide Mission (závěrečná bitva)  

Před závěrečným bojem (human reaper larva) se musíš rozhodnout, zda celou 
collectorskou stanici, kde byli „zpracováváni“ unesení lidští kolonisté, zničit, nebo ji 
ponechat Cerberu jako zdroj informací o reaperech.  

Daniel 31: Zničil jsem ji, bylo to hnusné místo, kde se děly hnusné věci – a navíc 
jsem Cerberovi, respektive jejich šéfovi nechtěl udělat radost – i když jsem si 
uvědomoval, že pro ponechání základny jsou dost logické argumenty. 

Jan 24: - Zakladnu jsem znicil protoze v teto casti hry jsem byl jiz striktne proti 
Cerberu a hlavne proti Illusive manovi. 

Jan 32: Zničit, ale... Vnitřně jsem přesvědčen o zničení stanice tak na 70%. Důvody k 
jejímu zničení i ponechání jsou zcela zřejmé a je velmi obtížné učinit “správné” 
rozhodnutí. Ke zničení jsem se přiklonil spíše z důvodů morálních a pak zkušeností, kdy 
ve většině ponechání byť jen semínka “zla” vede k jeho budoucí reinkarnaci + reapeři 
jsou schopni docktriny (viz. Pán prstenů, Vládnoucí prsten) Důvod ponechání si 
technologii není příliš silný protože k porážce collectorů stačilo družstvo 
mimozemšťanů :) 

Jiří 23: Jak řekla hlavní postava, raději ji zni čím než ztratit to co nás dělá lidmi  

Pavel 31: Stanici jsem vyhodil do povětří. Nechtěl jsem, aby takové místo dál 
existovalo a vznikla tak možnost, že jej v budoucnu někdo znovu zneužije. 
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Příloha 2 

Dotazník 2 - osobní úkoly členů týmu 

Dále je popsáno 6 situací, do nichž se hráč dostane při plnění úkolů zajišťujících 
loajalitu posádky. Tento cíl je možné splnit různými způsoby – na základě voleb hráče. 
Popiš, jak ses v těchto situacích rozhodl a proč. Může jít o důvody pramenící přímo ve 
hře i mimo ni. 

 

Úkol: Garrus: Eye for an Eye 

Garrus chce zlikvidovat bývalého člena své jednotky, který jej zradil a způsobil tak smrt 
ostatních členů. Máte možnost mu pomstu rozmluvit, nebo mu naopak pomoci zrádce 
zabít.  

Daniel 31: Pomohl jsem Garrovi – nejednal v afektu, byl rozhodnutý a já jeho 
rozhodnutí chápal, i když se mi úplně nelíbilo. Respektoval jsem ho, protože jsem ho 
bral jako hlavního člena posádky a bral ho s sebou na většinu misí. 

Jan 24: - Pomstu jsem mu rozmluvil jelikoz jsem tuzil, ze takovy "dobrak" jako Garrus 
by nakonec te vrazdy litoval. Smireni se mu dostalo tak jako tak... 

Jan 32: Rozmluvit. S ohledem na informace, které se hráč dozví (myslím, že byl 
vydíran přes rodinu) byla zrada “pochopitelná” byla vedená strachem nikoliv snahou 
spáchat zradu pro vlastní obohacení. Z toho to hlediska by dokonání pomsty mělo za 
následek jen prohloubení vnitřního traumatu Garruse, šlo o pomstu z principu nikoliv z 
morálního opodstatnění. 

Jiří 23: Rozmluvím to Garrusovy, bývalí člen jednotky trpěl dost, smrt by mu akorát 
pomohla. 

Pavel 31: Pomohl jsem mu zrádce zabít. Taková zrada vyžaduje satisfakci. Navíc 
Garrus je kámoš a sympoš, táhneme to spolu dál. 

 

Úkol: Jacob: The Gift of Greatness 

Při rozhovoru s Jacobovým otcem, který se snaží ospravedlnit své činy (zneužití a 
podmanění bývalých členů posádky své ztroskotané lodi) máte možnost ho buď vzít do 
zajetí a předat úřadům, nebo mu dát pistoli, kterou následně použije k sebevraždě.  

Daniel 31: Předal jsem ho úřadům, nepřišlo mi to jako věc, kterou bych měl rozsoudit 
já. 

Jan 24: -Predal jsem ho spravedlnosti. Postava, kterou jsem hral by se tak zachovala. S 
Jacobem jsem mluvil behem hry minimalne tudiz jsem tento ukol ani moc neresil. 

Jan 32: Vzít do zajetí. Ačkoliv vina Jacobova otce je zcela zřejmá, otázka zda bychom 
se tak nechovali my sami je přinejmenším znepokojující. Jeho smrt by opět nic 
nevyřešila jen dodala falešný pocit ze smytí viny z jeho syna. “Řádný” soud je 
přinejmenším stejnou satisfakci a vězení či psychyatrická léčba možná větším trestem. 

Jiří 23: Zvolil jsem možnost, aby skončil v base. Byl to dostatečný trest. 

Pavel 31: Vzal jsem ho do zajetí a předal úřadům, aby jeho činy soudily úřady.  
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Úkol: Legion: A House Divided 

Když na Gethské základně dojdete k centrálnímu počítači, máte možnost 
přeprogramovat virus a použít ho k osvobození „heretiků“ z kontrole Reaperů nebo 
celou stanici i se všemi heretiky zničit.  

Daniel 31: Osvobodil jsem je, Legion byl člen mého týmu, který mi pomáhal a díky 
němu jsem věřil, že gethové mohou být v pohodě – tím, že jsem je posílil a postavil na 
svoji stranu, jsem si získal silného spojence. 

Jan 24: - Budovat si spojence je dulezite a Gethi za to vlastne ani nemohli. Tudiz jsem 
je osvobodil. 

Jan 32: ”Osvobodit” Pohnutky byly dvojí, za a) Legion je mega sympaťák a b) nepřítel 
mého nepřítele je můj přítel. Oslabení reaperu a získání nové síly je v podstatě logické. 

Jiří 23: Heretikové neměli na výběr, byli svedeni reapery a ti jsou zlo, zvolil jsem 
přepsání, gheti si zasloužili žít v míru. 

Pavel 31: Přeprogramoval jsem virus a osvobodil heretiky. Chtěl jsem získat jejich 
podporu ve válce. 

 

Úkol: Miranda: The Prodigal  

Miranda zjistí, že její přítel ji zradil a prozradil, že unesla svou sestru. Miranda se ho 
pokusí zabít – můžeš ji nechat, nebo jí v tom zabránit.  

Daniel 31: Zabránil jsem jí v tom, jeho zrada byla svým způsobem pochopitelná, smrt si 
podle mne nezasloužil a Miranda by toho určitě později litovala, jak zaznělo i ve hře.  

Jan 24: Rozmluvil jsem ji vrazdu. Asi abych zachoval stejnou tvar hracovy postavy 

Jan 32: Zabránit, tak je scéna nastavena. a) opět měl k tomu pochopitelné pohnutky b) s 
ohledem na scénu z které vyplývá co bude následovat je zcela zbytečné se soustředit na 
zabíjení nevýznamné osoby, když všude kolem jsou mnohem nebezpečnější cíle. 

Jiří 23: Zabránil jsem Mirandě v zabití, přišlo mi to tak správné. 

Pavel 31: Zabránil jsem jí v tom. Za takové věci se nezabíjí. 

 

Úkol: Mordin: Old Blood 

Mordinův bývalý společník se snaží zvrátit výsledky jejich společného projektu 
(genophage). V průběhu konfrontace Moradina a společníka máš: 1) možnost ovlivnit, 
zda ho Moradin zabije 2) rozhodnout, co s výsledky výzkumu – zachovat, zničit, nebo 
přesvědčit Moradina, aby ve výzkumu pokračoval.  

Daniel 31: Přesvědčil jsem Moradina, aby bývalého společníka ušetřil a výsledky 
výzkumu si nechal. I když jsem věřil Moradinovu úsudku, že výzkum nemá pokračovat, 
měl jsem dojem, že jeho společník to myslel v podstatě dobře. Výzkum jsem zachoval, 
měl jsem dojem, že i když byl nepovedený, mohl být zdrojem užitečných informací. 

Jan 24: - Vysledky jsem znicil kvuli Mordinovi. Mel velke moralni dilema kvuli 
pokusum na zivych Kroganech… 

Jan 32: -1) Zachránit, ale… vlastně nevím proč asi vpodstatě stejné jako v případě 
Jacobova otce. Postava se stává zcela neškodnou a současně je potrestána svou další 
existencí. 
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-2) Nepokračovat ale ponechat data. Výzkum zvrácení účinku Genophage je zde jen 
“letmo” nastíněn, v Mass Effect 3 je toto dilema dotaženo až do konce. Jedná se podle 
mého bezpochyby o nejtěžší rozhodnutí vůbec a samo o sobě by si zasloužilo 
samostatnou dizertační práci.  

Jiří 23: Ač jsem dost váhal tak jsem nechtěl aby Mordin byl vrah, a přesvědčil jsem ho 
že výzkum je důležitý a že krogani trpěli dost. 

Pavel 31: Zvolil jsem možnost 2 a výsledky jsem nechal zachovat. Rozhodně bych 
nedovolil pokračování výzkumu, ale zničení výsledků by znamenalo, že bylo všechno 
napácháno zbytečně. Když už se ty hrozné věci staly, tak se to přeci nevyhodí. 

 

Úkol: Thane: Sins of the Father 

Thaneův syn se chce po vzoru otce stát nájemným zabijákem, v čemž se mu Thane 
snaží zabránit. Přímo u jeho cíle máš dvě možnosti: zabití zabránit a nechat Thanea 
promluvit si se synem nebo sám zabít „cíl“.  

Daniel 31: Zabití jsem zabránil a nechal je pohovořit jako otec se synem. :) Thanea 
jsem sice místy nechápal, ale byl jedním z mých oblíbených členů posádky, takže jsem 
mu chtěl udělat radost a pomoct mu napravit chyby, kterých litoval. 

Jan 24: Zabiti jsem zabranil protoze se zdalo byt logicke, ze Thane nechce svuj zivot i 
pro syna... 

Jan 32: -Zabránit. Thane nikdy nechtěl, aby jeho syn následoval jeho osudu a záchrana 
oběti je jediný logický krok jak toho dosáhnout.  

Jiří 23: Cíl jsem raději zabil, byl proti míru proti všemu co podporuji.  

Pavel 31: Nechal jsem otce se synem promluvit, aby si to vyřešili. 
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Příloha 3 

Dotazník 3 – Pravidla hry a rozhodování 
1) Vnímal jsi při rozhodování, jak postupovat v různých situacích, omezení 

stanovená pravidly hry – a ovlivnila tato omezení tvoje výsledná rozhodnutí 
(pociťoval jsi nedostatek možností)? 

 

Daniel 31: Několikrát ano, pak jsem se snažil aspoň přiblížit k tomu, co by mi přišlo 
vhodné. Jednou nebo dvakrát jsem taky vybral namátkově, protože mi všechny 
možnosti přišly divné. Obecně preferuji hry co nejotevřenější a co nejméně svazující. 

Jan 24: Pokud slo o to, hrat hru podle sveho "moralniho" presvedceni byla v drtive 
vetsine moznost zachovat se "spravne". Pokud chtel byt clovek ciste zly kvuli 
legraci, nemel vzdy moznost amoralniho - zleho rozhodnuti. 

Jan 32: Vlastně ne. Jistě by se našly momenty, kdy byl člověk “omezen” výběrem, ale 
nevzpomínám si, že by k tomu někdy došlo tak silně, abych si to zapamatoval. 

Jiří 23: Ne, nikdy mě hra neovlivňovala v mém rozhodnutí. 

Pavel 31: Nedostatek možností jsem vnímal jen zřídka, ale byly tam takové 
momenty. Ale tím se hra nijak zvlášť neodlišuje od ostatních, podobných. Každá hra 
má někde podobnou nebo stejnou hranici, za kterou se jít nedá. 

 

2) Měl jsi pocit, že tě hra „nutí“ dělat něco, co je v rozporu s tvým přesvědčením? 
Bylo možné ve všech situacích zvolit eticky přijatelný (pro tebe osobně) 
postup a dosáhnout úspěchu? 

Daniel 31: V situacích, které umožňovaly rozhodnutí, obvykle ano. Bylo nicméně pár 
situací, kdy bylo vše nalajnováno a možnost volby mi scházela. 

Jan 24: Povazuji se za osviceneho cloveka chapajici dekadentni pohled na reseni 
daneho problemu takze takove rozhodnuti by muselo byt opravdu extremni. Tedy 
nemel. 

Jan 32: Ne. Opověď podobná jako výše. Vždy existovalo řešení pro mě přijatelné. 

Jiří 23: Vždy mi hra nabídla rozhodnutí, které já bych sám udělal. 

Pavel 31: Na první otázku: V podstatě ano, ale nikdy v tom smyslu, že mě hra nutila 
udělat něco nepříjemného. Spíše naopak v některých chvílích mne hra spíše brzdila. 
Některým drzounům bych tam nejradši nakopal prdel, ale taková možnost se 
nenabízela a oni vyklouzli bez úhony. Škoda. 

Na druhou otázku: Z etického hlediska ano. 

 

3) Pociťoval jsi rozhodnutí, jež bylo v průběhu hraní nutno učinit, jako podstatnou 
součást herního prožitku? 

Daniel 31: Ano, obecně mám radši hry, kde není vše předem dáno. Konkrétně u Mass 
Effect 2 mi těch rozhodnutí přišlo méně, než třeba v prvním díle, ale i tak umožnila hrát 
hru alespoň trochu po svém a vžít se do příběhu. 
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Jan 24: Na zacatku clovek moc nevedel co cekat dal ale jelikoz jsem hral hru RPG 
stylem, delal jsem to, co by delala ma postava. 

Jan 32: Ano, je to jedním z pilířů herního systému. Prohlubuje především pocit, že 
avatar je vaším skutečným alteregem. 

Jiří 23: Ano, to byl důvod, proč jsem ME hrál, možnost volby. 

Pavel 31: Ano, bohužel méně, než bych rád. Rozhodnutí jako součást prožitku je 
důvod, proč hraji RPG hry a jiné žánry v podstatě nevyhledávám. Pokud obsahuje 
hra těchto rozhodnutí málo, kvalita hry v mých očích klesá. MA2 byl zajímavý a 
jeden z lepších herních zážitků. Z hlediska žánru RPG to ovšem byl slabší zážitek. 

 

Identifikace s postavou a cíli hry 

4) Popiš stručně svůj vztah ke svému avatarovi - hlavní postavě hry. 

Daniel 31: Jako ve většině her vztah blízký – asi tak z 90% jsem to prostě já.  

Jan 24: Nas vstah byl ciste profesionalni :D Samozrejme chapu ze jde pouze o hru. 
Ale v tomto pripade o kvalitni RPG s propracovanym pribehem takze nehrat hru 
podle "true" RPG pravidel by znamenalo znehodnitit si pozitek ze hry. 

Jan 32: Ztělesnění mého nejniternějšího rozpolcení, protikladu. Žena s mužským 
mozkem. Něha versus brutalita. Dobro, které se stává zlem. Zlo, které se stává dobrem. 

Jiří 23: Můj vztah byl velmi blízky, všechna rozhodnutí jsem vážil, kdykoliv se stalo 
něco špatně avatarovi měl jsem pocit že se to děje i mě. 

Pavel 31: Sympaťák, drsňák, správný typ, jednoznačně pozitivní vztah. 

 

5) Ztotožnil jsi se s hlavními cíli vytyčenými hrou a jejím příběhem, nebo sis 
v průběhu hry stanovoval vlastní (i dílčí) cíle. 

Odpověď: 

Daniel 31: Hlavní cíl jsem přijal a vlastní vedlejší cíle jsem si nestanovoval – přijde 
mi jako nesmysl někde se honit za pašeráky a podobně, když jde o to, jestli vůbec 
všichni přežijou… 

Jan 24: Tak jelikoz hra ani nenaznacovala moznost pripojit se k reaperum a 
ovladnout galaxii pro sebe bez spoluprace s Cerberem nezbyvalo nez bojovat za 
zachranu lidstva - potazmo cele galaxie 

Jan 32: Hlavní dějová linii je pochopitelně motorem, ale komfort jízdy poskytovaly 
především charaktery společníků. 

Jiří 23: Ano ztotožnil a s příběhem taky. 

Pavel 31: Boj proti Reaperům jako hlavní cíl byl jasný, ztotožněno. Spojení 
s Cerberem se mi moc nelíbilo, ale nebyly alternativy, takže znouzectnost. Víc jsem 
se soustředil na menší cíle, jako byla pomoc ostatním postavám atp. 
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Přístup k jednotlivým situacím 

6) Ovlivnila tvá rozhodnutí v jednotlivých situacích skutečnost, že mají váhu jen 
v herním světě - nepředstavují žádné reálné morální či jiné riziko? 

Daniel 31: Myslím, že kdo odpoví, že ne, ten lže – aspoň trochu… Samozřejmě ano, ale 
spíše v tom, že jsem si troufl na věci, do kterých bych se normálně nepustil, nebo bych 
je rozmýšlel mnohem déle, než že bych jednal nějak v rozporu se svým přesvědčením. 

Jan 24: Urcite ne. 

Jan 32: Ne. 

Jiří 23: Ne, bral jsem to jako svoji fantazii, svůj sen. I když to byla jen hra tak jsem 
podle toho tak jednal. 

Pavel 31: Ano, někdy. A je to jedna z věcí, které mám na hrách rád. Občas si 
záměrně vybírám různé možnosti, abych prozkoumal možnosti, které bych v běžném 
světě neudělal. 

 

7) Zvažoval jsi, jaké následky může v herním světě mít tvé rozhodnutí mimo 
rámec dané situace či dokonce mimo vlastní příběh hry? Pociťoval jsi za svá 
rozhodnutí zodpovědnost? 

Daniel 31: Ano, pokud se do světa hry vžiju, není mi lhostejný a snažím se ho 
vnímat jako celek, ne jen jako sérii míst, jež existují, jen když tam zrovna plním 
úkoly. Snažím se tak např. předcházet i věcem, o kterých vím, že nenastanou – 
střdám postavy, které mne doprovázejí na mise, jen aby to některé „nebylo líto“ a 
nehádaly se. Nebo pokud to situace nevyžaduje, tak neberu věci, které by někomu 
zdánlivě chyběly – i když je mi jasné, že jejich jedíný reálný účel v herním světě je, 
aby byly sebrány hráčem. 

Jan 24: Zodpovednost ? Vzdyt jde o hru. O pocitacovou hru a ta je o tom ze v ni 
clovek hraje za alter-ego, ktere muze delat to, co v realnem svete clovek nemuze :) 
Hlavne jde vsak pouze o hru o nic vic. Nad nekterymi rozhodnutimi jsem premyslel 
vice, jelikoz jsem nemel zadne voditko co vsechno by mohli v tomto a dalsim dile 
ovlivnit. 

Jan 32: Ano. Ta hra je výborným morálním testem. Neboť chování lidí zbavených 
důsledků svých činů je téměř vždy tím největším zlem světa. 

Jiří 23: Ano pociťoval. 

Pavel 31: Ano, všechna rozhodnutí dělám zodpovědně ve vztahu k celému hernímu 
světu. Ano, za svá rozhodnutí pociťuji zodpovědnost. 

 

8) Volil jsi v některých situacích z důvodu svého přesvědčení (morálních hodnot) 
strategii, o níž sis uvědomoval, že není nejefektivnější? 

Daniel 31: V jiných hrách (např. v prvním Mass Effectu) určitě ano, ale nevybavuji si, 
že bych se do podobné situace dostal v ME2. 

Jan 24: V nekolika situacich urcite ano. A spis tak pro sve zadostiucineni a s 
prihlednutim k "vypracovanisti" sve postavi nehrozilo riziko... Zvlast pokud se do 
hry zacinala promitat nuceny multikulturalismus a ortodoxne anti-rasisticky pohled 
na svet. V tomto pripade herni svet. 
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Jan 32: Ano. 

Jiří 23: Ano mnohokrát. Příklad konec kde jsem rozhodoval, zda zničit základnu 
kolektorů nebo ji zanechat. Z strategického hlediska ji bylo moudré zanechat, ale i tak 
jsem se rozhodl jí raději zničit. 

Pavel 31: Ano, ve hře i v životě. Mám své zásady a těch se většinu času držím, když 
mi to možnosti dovolí.  

 

Přesah – propojení herního světa s realitou a osobností hráče 

9) Přinesl sis do hraní Mass Effect 2 hráčské zkušenosti a obvyklé postupy 
z předchozích her? Ovlivnily způsob, jakým jsi hrál Mass Effect 2? (Čili 
chováš se ve všech hrách víceméně stejně, nebo pokaždé jinak?) 

Daniel 31: Ano, v některých ohledech se opravdu chovám ve většině her víceméně 
stejně – pokud to samozřejmě jde. 

Jan 24: Ve vetsine RPG ktere stoji za vicenasobne dohrani hraji zakonite dobrou a 
pak zakonite zlou postavu. Dle rozmezi "dobroty" v D&D. 

Jan 32: Ano, zkušenost se logicky přenáší. Ano, moje charaktery jsou víceméně stejné. 

Jiří 23: Přenesl jsem si styl hraní star wars: knights of the old republic, tam jsem se 
rozhodoval totožně. 

Pavel 31: Chovám se ve všech hrách více méně stejně. Zásadní rozdíl byl v bojovém 
systému, ale tím se liší většina různých her. 

 

10) Dokážeš vědomě vytvořit herní osobnost (osobnost, kterou přenášíš na svého 
avatara, hodnoty, podle kterých se rozhoduje) odlišnou od své skutečné 
povahy? 

Daniel 31: Ne, zkoušel jsem to, ale hraní mne pak nebaví, protože ke své herní postavě 
nemám silný vztah. Ve hrách se snažím chovat tak, jak bych se v dané situaci a 
s danými možnostmi zachoval opravdu. 

Jan 24: Urcite ano. Postavu tvorim podle toho jak je to pro hrani hry nejvyhodnejsi 
a nejzabavnejsi. 

Jan 32: Mohu se o to aktivně pokoušet, ale ve svém důsledku ne. Protože potom bych 
se nemohol s Avatarem dále ztotožňovat. 

Jiří 23: Ne 

Pavel 31: Ano. Svou hráčskou osobnost mám již dlouho, a když občas (málokdy) 
zapomenu, podvědomě se k ní vracím. 
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Hodnotící systém 

11) Jakou váhu jsi přikládal systému morálního hodnocení (paragon X renegade) – 
vnímal jsi ho jako měřítko správnosti svých rozhodnutí, způsob, jak získat ve 
hře výhody, nebo jen jako doplňkovou funkci hry? (Nebo úplně jinak?) 

Daniel 31: Vnímal jsem ho spíš jako doplněk a nevěnoval jsem mu moc pozornosti. 

Jan 24: Toto meritko bylo podle me dost nepresne a nelogicke. Moc jsem ho tedy 
nepouzival 

Jan 32: Jako doplňkovou funkci hry. Neměl téměř žádný dopad na mé rozhodování. 

Jiří 23: Spíš jako doplněk 

Pavel 31: Nepřikládal jsem tomu žádnou váhu. Vůbec jsem neměl pocit, že to na hru 
nějaký vliv má. Bylo to něco, co mi tam problikne a víc jsem si toho nevšímal. 

 

12) Pokud se tvé vyhodnocení, co je v dané situaci správné, a co není, neshodovalo 
s hodnocením hrou (přidělenými body) – čemu jsi přikládal větší váhu?  

Daniel 31: Párkrát mne hodnocení hrou překvapilo, protože jsem sám situaci vyhodnotil 
jinak, tak jsem přidělení bodů ignoroval. 

Jan 24: Vetsinou svemu vlastnimu vnimani moralnich hodnot ve hre nez hernimu 
meraku. 

Jan 32: Svému rozhodnutí. 

Jiří 23: Svému pocitu a emocím 

Pavel 31: Viz předchézí odpověď – hodnocení hry jsem nebral v úvahu v podstatě 
vůbec. 
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Příloha 4 a–e  

Doplňková metoda – instrukce pro respondenty 

Vztahuje se na všechny následující přílohy. 

Jde o grafické zobrazení rozhodovacích kritérií coby různě velkých a vzájemně 
umístěných „bublin“. 

Postup:  

1) Pojmenuj si různá kritéria, podle kterých ses v průběhu hry rozhodoval 
v různých nebojových situacích. 

2) Každé z těchto kritérií bude představovat jednu bublinu. 

3) Vyber, která bublina je hlavní (čili které z kritérií bylo pro tvé rozhodování 
nejdůležitější). Tato bublina bude největší a bude tvořit střed. 

4) Ostatní bubliny umisťuj kolem té hlavní – čím jsou méně podstatné, tím 
mohou být dále od středu. 

5) Pokud spolu kritéria úzce souvisí, mohou se bubliny dotýkat, překrývat či 
dokonce být jedna v druhé (pak je jejich vzájemný vztah jako u množiny a 
podmnožiny – např. množina „získání výhody ve hře“ a podmnožina „získání 
paragon bodů“. 

6) Kromě vzdálenosti od středu na poloze nezáleží, takže můžeš vedlejší 
bubliny umístit libovolně ze všech stran kolem hlavní. 

 

 

Příloha č. 4a: Dopl ňková metoda – odpov ědi Daniel 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
rytířskost – čest, 

spravedlnost, pomoc 
slabším 

 
subjektivní logika – 

chápání příběhu 

pocit ze situace 
(prostředí, postavy, 

nálada atd.) 

zvědavost na 
další vývoj 

příběhu 

předcházení 
zbytečným 
konfliktům 

vztahy ve 
skupině 

náchylnost 
k postavám 

ženského pohlaví 
(ohleduplnost) 
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Příloha č. 4b: Dopl ňková metoda – odpov ědi Jan 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poctive plneni questu a maximalni 
si uziti hry. 

Moralni 
pohled na 
rozhodnuti. 

Spokojenost 
nekterych NPC 
spolubojovniku. 

Rozhodovani 
o deni ve hre 
a dopadu 
mych 
rozhodnuti na 
vyvoj. 
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Příloha č. 4c: Dopl ňková metoda – odpov ědi Jan 32 
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Příloha č. 4d: Dopl ňková metoda – odpov ědi Ji ří 23  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Vlastní morální hodnoty přizpůsobení 
postavy 
k obrazu 
svému – 

usnadnění 
identifikace smysl pro 

spravedlnost 

potřeba 
pomáhat 
slabším 

snaha 
vycházet 

s ostatními 
po dobrém 

získání 
ostatních 
na svou 
stranu 

sjednotit 
všechny 

rasy 
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Příloha č. 4e: Dopl ňková metoda – odpov ědi Pavel 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
 

Osobní etický kodex 

 
Vzdor 
proti 

zastrašování 

 
 

Odpor vůči 
bezpráví 

 
 

Pomoc 
bezmocným 

 
Udržování 

vztahů 

 
 
 

Nutnost udělat 
strategický krok 

k dosažení 
herního cíle 

 
 

Chuť udělat 
rebelský, až 

padoušský čin  
 


