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Abstrakt

Tato práce se věnuje fenoménu živého streamování počítačových her v České republice.

Práce je založená na přístupu online etnografie a klade si za cíl popsat, jaký význam

přisuzují streamování producenti obsahu (označovaní v této práci jako performeři), jaké

jsou jejich motivace ke streamování, jak se na streamech prezentují a jaká je obsahová

náplň těchto streamů. Živé streamování počítačových her je v této práci zasazeno do

kontextu uživatelsky generovaného obsahu. Hlavní částí této práce je kvalitativní výzkum

uskutečněný prostřednictvím online pozorování streamů a rozhovorů s performery, kteří

streamují prostřednictvím služby Twitch. Závěrečná zjištění ukazují, že streamování je

pro performery zábava a vyplnění volného času, a k tomu také forma společenského

kontaktu. Mezi motivace performerů patří spokojenost jejich diváků a opětovný kontakt

s nimi. Finanční motivace se u sledovaných performerů nevyskytovaly. Performeři se

na streamech se zpravidla do žádné zvláštní role nestylizují, nicméně někteří vystupují

v rolích učitelů, kteří učí diváky, jak být lepším hráčem, nebo také jako baviči. Během

streamu se performeři věnují obvykle jen jedné hře, a dále také intenzivní komunikaci

s diváky, která se často počítačových her vůbec netýká.

Abstract

This thesis focuses on the phenomenon of live-streaming of computer games in the

Czech Republic. This thesis is based on an approach of online ethnography and tries to

describe what meaning do the producers of content (who are labeled as performers in

this thesis) ascribe to streaming, what are their motivations to stream, how they present



themselves on the streams and what is the content of those streams. The live-streaming

of computer games in this thesis is put into context of user-generated content. The main

part of this thesis is a qualitative research realized through an online observations of

streams and through interviews with the performers, who stream on the streaming service

Twitch. The findings show that streaming is entertaining and time passing activity for

the performers, but also a form of a social contact. Some motivations of the performers

include the satisfaction of their viewers and recurring contact with them. There were no

financial motivations involved among the performers. Performers mostly do not stylize

themselves into any specific role, however some of them do take on themselves the roles

of teachers, who teach their viewers to be a better gamer, or the roles of entertainers.

During the stream the performers mostly put their attention to only a single game and

also to an intensive communication with their viewers, which is often not related to

computer games at all.
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Odchýlení od tezí

Oproti tezím došlo ve finální práci k několika změnám.

Jako původní cíl práce jsem si určil „popsat, analyzovat a charakterizovat českou (popř.

slovenskou) streamovací scénu (...) Výsledkem práce by měl být ucelený pohled na streamovací

scénu v České republice.“ Tento cíl se však ukázal být příliš ambiciózní a vyžadoval by dle

mého názoru na jednu stranu daleko větší vzorek informantů (který byl i tak navýšen

na osm informantů z původně zamýšlených pěti), tak i výzkum diváků, kteří se ukázali

být nedílnou součástí streamovací scény. Tuto práci je tedy vhodnější označit spíše jako

sondu či prvotní vhled do streamování počítačových her v české republice z pohledu jeho

producentů.

V průběhu vypracování této práce se ukázalo, že rozhovory bude vhodné analyzovat

tematickou analýzou, která nebyla uvedena v tezích. Tematická analýza „je metoda pro

identifikování, analyzování a nalézání vzorců (témat) v datech.“1 (Braun a Clarke, 2006).

Dále jsem si v tezích určil, že se práce „nebude soustředit na tzv. profesionální hráče, kteří

streamují jen hru, ve které soutěží, ale na streamery, kteří se stylizují do role jistých performerů

či bavičů a jejich stream tak disponuje variabilitou obsahu.“ Tato podmínka v zásadě

zachována zůstala. Nicméně, jak se v průběhu výzkumu ukázalo, také většina běžných

performerů se věnuje po většinu času pouze jedné hře, ačkoliv nejsou profesionálními

hráči.

Místo rozhovorů tváří v tvář proběhly z praktických důvodů rozhovory prostřednictvím

aplikace Skype. Změnou prošla také struktura práce, jedná se však spíše o změny v uspo-

řádání jednotlivých kapitol.

1
Thematic analysis is a method for identifying, analysing, and reporting patterns (themes) within data.
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Úvod

Produkce a šíření videa na internetu jsou v dnešní době činnostmi, které jsou dostupné

prakticky každému. Objem videa na internetu se tak neustále zvětšuje. Podle společnosti

Cisco Systems, která patří mezi světové lídry v oblasti síťových prvků, v roce 2014 patřilo

78 % veškerých přenosů dat po internetu videu, a stejná společnost předvídá, že do roku

2018 tato hodnota vzroste na 84 % (Lopes, 2014). Ačkoliv část videí na internetu stále

produkují tradiční vysílací společnosti, jako jsou velká hollywoodská studia nebo TV

stanice, je možné pozorovat nezanedbatelný podíl videí, která tvoří lidémimo profesionální

sféru. Taková videa je možné označit jako součást fenoménu uživatelsky generovaného

obsahu
2
(UGC) (Bondad-Brown, Rice a Pearce, 2012, s. 472).

Jedním z trendů několika posledních let v rámci UGC videí je živé streamování počíta-

čových her. Tento pojem v sobě spojuje na jedné straně živé video přenosy přes internet,

a na druhé straně počítačové hry, které se za posledních deset let proměnily v obrovský

zábavní průmysl, jenž v ekonomických ohledech překonává i ten filmový nebo hudební

(Chatfield, 2009; Bleeker, 2013). Živé streamování počítačových her se od roku 2009 začíná

stávat rychle rostoucí formou zábavy: „Kolem roku 2009 začaly živě streamované přenosy

lidi, kteří hrají hry, získávat na oblibě. O čtyři roky později scéna živého herního streamování

explodovala“3 (Hamilton, Garretson a Kerne, 2014; Nascimento et al., 2014).

Přední postavení mezi službami, které umožňují živé streamování počítačových her,

patří v současné době službě Twitch
4
. Ačkoliv se mezi streamovaným obsahem v rámci

služby Twitch největší oblibě těší přenosy z velkých turnajů v profesionálním hraní

počítačových her (e-sport
5
), je také stále běžnější sledovat přenosy hraní jednotlivců, kteří

streamují z prostředí svých domovů.

Právě tito jednotlivci budou předmětem mého zkoumání, přičemž se v této práci

zaměřím výhradně na české prostředí. Cílem mé práce je popsat, co pro tyto hráče

2
User-generated content

3
Around 2009, live streams of people playing games began growing in popularity. Four years later, the

video game live streaming scene has exploded.

4
http://www.twitch.tv

5
Electronic sport, též je možné se setkat s výrazy eSports, e-sports či progaming. V této práci se budu

držet termínu e-sport.

4
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streamování znamená, co je ke streamování motivuje, jakým způsobem se na streamu

prezentují, a co je obsahem těchto streamů. Abych naplnil cíl této práce, budu, inspirován

online etnografií, pozorovat streamy několika vybraných jednotlivců v rámci služby

Twitch a zároveň s těmito jednotlivci uskutečním rozhovory.

Práce bude mít následující strukturu. V první kapitole představím fenomén živého

streamování počítačových her. K tomu využiji definice a dělení termínu streamování

a také pohledu na téma počítačových her jakožto divácké aktivity. Druhá kapitola začne

přehledem odborné literatury na téma živého streamování počítačových her. Jelikož

se výzkumná část této práce soustředí na neprofesionální tvůrce obsahu na streamech,

představím také fenomén uživatelsky generovaného obsahu a typy motivací, které se

v jeho rámci vyskytují. Zároveň se budu věnovat i pojmu performance, kterým se pokusím

uchopit akt streamování. Ve třetí kapitole se budu věnovat metodologii výzkumu. Ve

čtvrté kapitole představím zjištění, ke kterým během výzkumu došlo a zároveň je budu

diskutovat s literaturou. Závěr pak bude shrnutím zjištění výzkumu.
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1 Vymezení tématu

V první kapitole této diplomové práce se zaměřím na téma živého streamování počíta-

čových her. Za tímto účelem nejdříve popíši pojem streamování, uvedu jeho stručnou

historii a dělení. Následující podkapitola se věnuje tématu počítačových her jako divácké

aktivitě. Jejím cílem je ukázat, že počítačové hry nejsou jen záležitostí pro hráče a že vždy

existovaly pokusy umožnit jejich sledování co největšímu množství diváků. Propojení

technologie streamování a tématu počítačových her jako divácké aktivity pak umožní

představit fenomén živého streamování počítačových her.

1.1 Streamování

Během 90. let se zvýšil výkon osobních počítačů natolik, že na nich začalo být možné

přehrávat video. Vzhledem k pomalému internetu a špatné kompresi dat však byla taková

videa distribuována buď prostřednictvím fyzických médií
6
, nebo bylo nutné nejdříve celý

soubor s video obsahem stáhnout, a teprve poté jej bylo možné přehrát (Fecheyr-Lippens,

2010, s. 3). Například televizní společnost ABC News v roce 1995 zveřejnila v souvislosti

s bombovým útokem v Oklahomě na svých webových stránkách krátké video z místa

činu: „11 minut trvalo stáhnout to, co bylo zrnitým, patnáctivteřinovým klipem o velikosti

poštovní známky“7 (Allan, 2006, s. 17).

Na přelomu 20. a 21. století však byly vylepšeny kompresní algoritmy, zrychlovalo se

internetové připojení, a také rostl výpočetní výkon počítačů. Následkem tohoto vývoje

začalo být možné přehrávat videa na internetu ještě dříve, než byla kompletně stažena

(Fecheyr-Lippens, 2010, s. 3).

Tento způsob přehrávání obsahu se označuje slovem streamování (streaming). Jedná

se o metodu kontinuálního přenosu dat v prostředí počítačových sítí, která umožňuje začít

přehrávat audiovizuální obsah, zatímco zbývající data jsou teprve stahována (Tamtéž). Liší

se tím od klasického způsobu, kde je nutné nejprve stáhnout celý soubor obsahující video

a teprve posléze je možné jej přehrát. Streamování přes internet je možné rozdělit na dva

6
Například na CD.

7
It apparently took 11 minutes to download what was a grainy, postage-stamp-sized, 15-second clip.
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typy podle toho, zda je obsah přehráván ze záznamu, nebo zda je přehráván v reálném

čase (Tamtéž).

Streamování ze záznamu bývá označováno jako Video on Demand (VoD). Obsah je

předem zaznamenán, často editován, v takovém případě je dále nutné video vyrenderovat

a výsledný soubor následně umístit na některou ze služeb na sdílení videa, kde si ho

mohou diváci kdykoliv přehrát. Příklady služeb, které streamují na základě metody VoD
8
,

jsou například servery Youtube
9
nebo Vimeo

10
, v českém prostředí se pak jedná o služby

jako je Stream.cz
11
nebo zpravodajský web iDnes

12
.

U živého streamování (live-streaming) probíhá zaznamenání obsahu, komprese dat

a přenos dat od autora videa k příjemcům v reálném čase. Možnost živého streamování

prostřednictvím internetu existuje přes 20 let, ale teprve v posledních několika letech,

díky stále dostupnějšímu a rychlejšímu připojení na internet či dostupnějšímu hardwaru,

vznikla řada služeb, které dnes umožňují streamovat obsah v reálném čase prakticky

komukoliv (Silva, Almeida a Guedes, 2011; T. Smith, Obrist a Wright, 2013).

Živé streamování je možné rozdělit na více typů podle toho, jakým způsobem je přenos

zprostředkován. Silva, Almeida a Guedes (2011, s. 4056) jako nejběžnější dělení uvádějí

typ Peer-to-Peer (P2P) a architekturu klient-server.

Princip P2P streamování spočívá v tom, že obsah vysílají jednotliví uživatelé dalším

uživatelům, přičemž konkrétní služba jen zajišťuje spojení mezi těmito lidmi (podobně jako

například BitTorrent). Streamovací služby typu P2P často slouží k přeposílání (rebroadcast)

jiného obsahu, mnohdy chráněného autorskými právy. Vzhledem k tomu, že P2P služba

jen zprostředkovává spojení mezi uživateli a není v zásadě tím, kdo obsah vysílá, nemá

případná autorita mnoho možností, jak vynutit, aby obsah nebyl streamován (Bruns,

2009). Příkladem P2P streamování je služba SopCast
13
, přes kterou jsou ve většině případů

streamovány sportovní zápasy.

8
Některé z těchto služeb nabízejí i živé streamování, hlavní obsah však tvoří VoD.

9
http://www.youtube.com

10
http://www.vimeo.com

11
http://www.stream.cz

12
http://www.idnes.cz

13
http://www.sopcast.org
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Druhý typ živého streamování je založený na centralizované architektuře klient-server.

V tomto případě jsou data od uživatele nejdříve odesílána na centrální server, který

následně tato data předává divákům prostřednictvím své vlastní infrastruktury (Silva,

Almeida a Guedes, 2011, s. 4056). Obsah, který lze v rámci takové služby streamovat, může

být značně různorodý. Může jít o přenosy z koncertů
14
, přednášek

15
nebo například o starty

raketoplánů
16
. Jinými slovy, může jít o streamování prakticky čehokoliv, co uživateli

připadá za vhodné ukázat světu a co nekoliduje s podmínkami dané služby. Příklady

takových služeb jsou servery Livestream
17
nebo Ustream

18
. Jedním ze specifických obsahů

je také živé streamování počítačových her, kde přední postavení zaujímá služba Twitch.

1.2 Počítačové hry jako divácká aktivita

Síla počítačových her
19
obvykle spočívá v jejich interaktivitě (Taylor, 2012, s. 181), přičemž

interaktivitu v prostředí počítačových her je možné chápat jako imerzivní interakce při

zkoumání imaginárních světů (Doveyand a Kennedy, 2006, s. 7). Na základě tohoto chápání

jsou počítačové hry často dávány do kontrastu s jinými, neinteraktivními médii, jako je

například televize. Myšlenka počítačových her ve smyslu diváckého zážitku tak působí

dojmem, jako by byla proti jejich samotné podstatě (Taylor, 2012, s. 181).

Diváctví však k počítačovým hrám patří již od dob, kdy fungovaly jen v prostředí

laboratoří (Tamtéž, s. 183). Například v roce 1958 se v Brookhavenské národní laboratoři

konal každoroční den otevřených dveří, v jehož rámci měla do laboratoří přístup veřejnost.

Při této příležitosti byla k vidění jedna z vůbec prvních počítačových her, Tennis for

two (1958). Hra byla jednoduchou simulací tenisu, byla vykreslována na osciloskopu

a ovládala se otáčením kolečka na obdélníkovém ovladači. Prezentace hry Tennis for two

vzbudila u návštěvníků velké nadšení, které vedlo pracovníky laboratoře k tomu, že tuto

hru prezentovali veřejnosti i v příštím roce (Donovan, 2010, s. 9).

14
http://www.livestream.com/concerts

15
http://www.harvard.edu/live-stream

16
http://www.nasa.gov/multimedia/nasatv

17
http://www.livestream.com

18
http://www.ustream.tv/

19
Termín počítačové hry je často volně zaměňován za digitální hry nebo videohry (Kirriemuir, 2006, s. 26),

v této práci bude používán právě termín počítačové hry.
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Diváctví nabývalo formu přítomnosti v nějakém prostoru. Mohlo se jednat o čekání,

až se na hráče dostane řada. V roce 1971 byla v prostorách Stanfordovy univerzity nainsta-

lována jedna z prvních arkádových her nazvaná Galaxy Game (1971). Jednalo se o variaci

hry Spacewar (1962), ve které proti sobě bojují dvě vesmírné lodě. Jeden z autorů Galaxy

Game, Bill Pitts, zájem o hru komentoval slovy: „Okolo přístroje jsme měli zástupy lidí,

kteří se jeden přes druhého snažili zahlédnout ty, co zrovna hráli hru“20 (Tamtéž, s. 20).

Sledování hraní her také fungovalo jako forma učení se, jak ve hře pokračovat nebo

jak v ní vyřešit nějaký problém. Sledovat, jak hrají jiní, může v divákovi vyvolat pocit

nadšení, napětí nebo vyvolat pocity, které má hráč, když sám hraje, případně to může být

inspirace k tomu začít sám hrát (Taylor, 2012, s. 186).

Newman (2008, s. 23) hovoří o mýtu samotářského hráče počítačových her21. Součástí

tohoto mýtu je zaprvé, že počítačové hry jsou především sólo zážitkem a zadruhé, že se

u počítačových her vůbec nepočítá s možností toho, že by existovala herní kultura, ve které

se diskutuje, sdílí nebo nějakým způsobem spolupracuje. Newman tento mýtus odmítá

a poukazuje na to, že již u starých herních konzolí bylo možné připojit více ovladačů,

nebo na existenci událostí, jako jsou LAN
22
party, tedy akce, na které se hráči sjíždějí

na jedno místo, aby společně hráli počítačové hry. Důležitý není jen samotný fakt, že

lidé mohou hrát ve více hráčích, důležité jsou diskuse a konverzace, které jsou nedílnou

součástí takovýchto akcí (Tamtéž, s. 24).

Původně si LAN party organizovali sami hráči a nejběžnějším modelem takové akce

bylo přivezení si vlastního počítače; jednalo se o tzv. BYOC (bring your own computer).

Dnes jsou LAN party v tomto slova smyslu na ústupu a běžnější jsou profesionálně or-

ganizované turnaje, kde počítače zajišťují organizátoři. Aktivních hráčů, kteří na akci

skutečně hrají, je minimum. Naopak počet diváků je obrovský. Například finále turnaje

World Championship ve hře League of Legends (2009) se konalo na vyprodaném fotba-

lovém stadionu v Soulu, kde ho sledovalo 40 000 lidí a další statisíce jej sledovali online

prostřednictvím streamovaného přenosu (Evans, 2014). Touha sledovat hraní her, i když se

20
We had people 10-deep, packed around the machine trying to look over each other to watch the guys

play the game.

21
The myth of the solitary videogame player

22
Local area network
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člověk nemohl fyzicky účastnit, však existovala i před tím, než bylo dostupné streamování

přes internet.

První pokusy o zprostředkování přenosu hraní počítačových her přes internet jsou

spojeny se zápolením ve hrách pro více hráčů (Lowood, 2011, s. 7), především s FPS
23
hrami

(Taylor, 2012, s. 6). Dělo se tak prostřednictvím záznamu průběhu hry, který je dodnes

označován jako demo24 (Newman, 2008, s. 133). Hráči měli přímo v prostředí některých

her možnost zapnout nahrávání záznamu, a po jejím dohrání měli vytvořený speciální

soubor, který obsahoval záznam z hraní. Demo mohlo být umístěno ke stažení na internet

a zájemce o záznam ze hry si jej následně mohl přehrát na svém počítači (Tamtéž). Touto

možností disponovala již například FPS hra Doom (1993) od společnosti id Software
25
.

Mezi nedostatky dema patřilo, že se nejednalo o živý přenos a také bylo demo možné

přehrát pouze v případě, že divák vlastnil stejnou hru, ve které bylo zaznamenané.

U dalších her pro více hráčů se objevila možnost být divákem (spectator) přímo v pro-

bíhající hře. Množství diváků, kteří mohli zápas živě sledovat, však bylo značně omezené,

a sledovat živý přenos ve velkém množství diváků bylo především kvůli nedostačujícím

technologiím problematické ještě kolem roku 2001
26
(Otten, 2001).

U některých her se podařilo vytvořit určité alternativy, jak živý přenos velkému množ-

ství diváků zprostředkovat. Jedna z prvních her, která takovou alternativou disponovala,

byla FPS hra Quake (1996), resp. její modifikace zaměřená speciálně na hru pro více hráčů,

Quakeworld (1996). Hra sama o sobě sice umožňovala připojení až 32 diváků, avšak tato

hodnota, ačkoliv byla na svou dobu značná, nemohla nabídnout diváckou účast široké

hráčské základně. Jako další problém se ukázalo, že již takové množství diváků bylo

náročné na stabilitu herního serveru. Tvůrci hry Quake (kterou byla stejně jako u hry

23
First person shooter - střílečka z vlastního pohledu

24
Pojem demo je spojený především s FPS hrami. Například u RTS strategií se vžilo označení replay.

25
http://www.idsoftware.com

26
Jako výjimku je vhodné zmínit situaci v Jižní Korei, kde se zápolení v počítačových hrách, především ve

strategické hře Starcraft (1998), resp. datadisku Starcraft: Broodwar (1998), stalo národní vášní a přenosy

z turnajů zajišťovaly kabelové televize (viz. Jin, 2010).
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Doom společnost id Software) umožnili do kódu hry zasahovat schopným modderům
27
.

Ti této možnosti využili a naprogramovali tzv. proxy (Tamtéž).

Princip proxy spočíval v tom, že se do hry připojil divák, který umožňoval, aby se

přímo na něj připojovali další zájemci o sledování dění ve hře. Herní server tak reálně

zatěžoval jen jeden divák, na kterého však mohly být napojeny až tisíce dalších diváků.

Proxy řešení také trpěla některými nedostatky. Proxy nebyla tvořena tvůrci hry a proto

nebyla vždy zcela stabilní. Neexistoval centrální web, který by oznamoval, co se zrovna

vysílá. Problém byl také v tom, že diváci viděli přenos jen z pohledu hráče
28
, kterému se

v danou chvíli administrátor proxy věnoval. Divák tedy nemohl ovlivnit, kterého hráče

chce sledovat
29,30

(Tamtéž).

Proxy pro hru Quake byla pojmenovaná Qizmo, většího věhlasu však dosáhla proxy

pojmenovaná Quake Television (QTV). Pro další díly v sérii Quake se vžilo označení

GTV. Proxy řešení vznikala i v rámci jiných her. Jako příklad je vhodné uvést Half-life

television (HLTV), vytvořenou pro modifikaci Counter-Strike, která byla založená na hře

Half-life (1998). Princip proxy zůstal stejný, ale přibyly některé novinky, které měly za cíl

vylepšit divácký zážitek. Zlepšila se práce s kamerou a také existoval centrální web, který

informoval o probíhajících přenosech (Taylor, 2012, s. 200).

Ani jedno z proxy řešení však v sobě neobsahovalo integrovanou možnost zvukového

komentáře
31
. Dalším ze zásadních problémů proxy řešení také nadále bylo, že potenciální

divák musel vlastnit danou hru. Stále zde existoval problém, že počítač, na kterém byla

proxy spuštěna, musel disponovat silným výpočetním výkonem a rychlým připojením

k internetu, aby zvládl velké množství diváků. Proto byla proxy řešení nasazována hlavně

27
Moddingem se rozumí zásahy do hry, které nečiní tvůrci hry a které mohou vytvořit ze hry úplně nový

zážitek. Může jít o změnu grafiky, zvuků nebo o vytváření úplně nových mechanismů ve hře (Newman,

2008, s. 151).

28
POV - Point of view

29
Pokud bylo připojeno na serveru více proxy, mohl je divák střídat, přepojováním mezi nimi však vždy

ztratil čas, který trvalo znovunačíst hru.

30
Některé z těchto nedostatků byly s novějšími verzemi odstraněny.

31
Existovaly ale pokusy, jak zvukový komentář k proxy připojit. Například mohl být spuštěn tzv. shoutcast,

tedy streamování audia přes internet. Tento shoutcast si divák mohl spustit separátně k přenosu z proxy.

Bylo však složité dosáhnout synchronizace videa (proxy) a komentáře (shoutcast) a celý proces tak byl

poněkud nepraktický.
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na velkých turnajích, jejichž pořadatelé mohli zajistit jak dostatečně výkonné počítače,

tak dostatečně rychlé internetové připojení
32
.

1.3 Živé streamování počítačových her

S nástupem streamovaných přenosů mizí většina překážek jak pro diváka, který již nemusí

vlastnit konkrétní hru, ale stačí mu ke sledování jen internetový prohlížeč, tak pro toho,

kdo chce přenos z hraní počítačových her zprostředkovat (Taylor, 2012, s. 199–200).

Protože zaměřením této práce jsou právě tvůrci obsahu, budu se věnovat těm hlediskům

streamování, která jsou relevantní pro ně.

Vysílající, resp. producent či tvůrce obsahu může prostřednictvím streamovaného

přenosu divákům oproti předchozím řešením zprostředkovat hraní jakékoliv hry, včetně

těch, které neobsahují možnost hry pro více hráčů. Producent může hraní doprovázet

komentářem, který je synchronizovaný s obrazem. Nemusí disponovat velice silným

připojením k internetu, protože vysílání funguje na principu, kde jsou data od něj odeslána

nejprve na streamovací službu, která pak obsah odesílá pomocí své infrastruktury všem

divákům (Popper, 2013).

Možnosti jednoduše streamovat začali na jedné straně využívat například tvůrci her,

kteří živé streamování mohou pojmout jako formu propagace nového produktu (Nasci-

mento et al., 2014) nebo profesionální herní organizace, jako jsou progamingové týmy

nebo organizátoři turnajů (Kaytoue et al., 2012). Streamují také jedinci (nebo kolabora-

tivní uskupení více jedinců), kteří živé streamování využívají spíše jako rozšíření své

působnosti, přičemž většinou jsou jejich hlavní aktivity směrovány na server Youtube

a netýkají se nutně jen hraní počítačových her – jedná se o tzv. Youtubery (viz. Burgess a

Green, 2009). Jednou z posledních kategorií streamujících jsou také běžní (casual) hráči.

Tito jedinci obvykle streamují své hraní, chatují u něj s diváky, vysvětlují svůj herní styl

apod. (BerkmanCenter, 2012).

32
Například každoroční akce QuakeCon, pořádaná v sídle společnosti id Software v americkém Texasu,

v roce 2003 hlásila na třech dostupných proxy serverech (GTV) v rámci turnaje ve hře Quake 3 Arena

kolem 3500 diváků (GTV, 2003).
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Jinými slovy, všichni nestreamují stejné hry, stejnými praktikami nebo pro stejné

publikum (T. Smith, Obrist a Wright, 2013, s. 132). Titíž autoři označují diváky a produ-

centy, kteří se herního streamování účastní, jako komunitu. Na základě svého zkoumání

největší služby pro živé streamování počítačových her Twitch dospěli k závěru, že mezi tři

nejpopulárnější streamovací komunity patří kompetitivní hraní počítačových her (e-sport),

Speedrunning a Let’s Play (Tamtéž).

Nejpopulárnější streamovací komunitou je e-sport, což naznačuje pokračování tra-

dice, v jejímž rámci přenosy hraní her vůbec začaly. Kromě zmíněného streamování

profesionálních herních organizací (především turnajů) se objevují také streamy jed-

notlivých profesionálních hráčů, kteří se v rámci svého tréninkového procesu rozhodli

zprostředkovat svou hru i svým fanouškům.

Jako druhou nejpopulárnější komunitu v rámci služby Twitch autoři identifikovali

Speedrunning. Ten označuje snahu dohrát danou hru co nejrychleji. Na první pohled

je myšlenka dohrát hru co nejrychleji proti smyslu většiny počítačových her. Krátký

herní čas bývá vnímán jako negativní faktor jak u hráčů, tak u herních kritiků
33
. T. Smith,

Obrist a Wright však poukazují na to, že Speedrunning je, podobně jako e-sport, svým

způsobem typ dovednostní aktivity. V rámci některých her vznikaly i modifikace, které

byly zaměřené speciálně na Speedrunning. Jako příklad lze uvést modifikaci Defrag, která

vznikla na základech FPS hry Quake 3 Arena (1999). V této modifikaci existovaly mapy

speciálně upravené pro závody v rychlosti, ve kterých se hráči snažili dosáhnout co

nejkratšího času k jejímu překonání.

Třetí nejpopulárnější komunitou je podle autorů Let’s Play komunita. Let’s Play

videa se od Speedrunningu nebo e-sportu liší v tom, že zde chybí kompetitivní prvky

a herní schopnosti hráče nejsou tolik důležité (Tamtéž, s. 133). Náplní Let’s Play videí

je v zásadě prosté hraní hry. Let’s Play videa jsou však specifická v tom, že procházení

hrou je doprovázeno komentáři autora videa, neméně často pak také bývají s pomocí

webkamery zachyceny autorovy bezprostřední reakce. T. Smith, Obrist a Wright usuzují,

že úspěšnost těchto videí je postavena především na tom, jak dokáže jejich autor pobavit

33
To lze říci i o závodních hrách, kde sice dílčím cílem je dojet co nejrychleji, ale hra obsahuje mechanismy,

jako jsou sezóny či ligy, aby se předešlo rychlému dohrání celé hry.
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své publikum. Jako příklad, proč performer začal streamovat, autoři uvádějí jednoho

z nejpopulárnějších Let’s Play performerů, Felixe Kjellberga, vystupujícího pod přezdívkou

PewDiePie. Kjellberg začal hrát hororovou hru Amnesia: The Dark Descent (2010). Ta ho

ale děsila, a tak, aby si dodal sebevědomí, začal svůj průchod hrou nahrávat a zároveň při

tom začal mluvit k imaginárnímu publiku:

„Ačkoliv toto je specifický případ proč performer začal, dává nám to pohled

na to, proč performance hráče k publiku je více žádoucí, než hrát sám. Akt

performování k někomu mění způsob, jak hráč hraje; v jednoduchém scénáři kdy

někdy vstoupí do místnosti, kde někdo hraje hru, se hráč stává více performerem

pokud ví, že ho někdo sleduje: popisuje co se děje, které části hry jsou dobré

a které špatné atd.“34 (T. Smith, Obrist a Wright, 2013, s. 135)

Je však vhodné zmínit, že Let’s Play videa mají tradici spíše na serveru Youtube

a vznikají jako předem nahrané pořady, obvykle vycházející epizodně (Tamtéž). Také

zmiňovaný Kjellberg je v první řadě Youtuber (Moss, 2014).

34
Although this is a specific case of why a performer started, it gives us insight into why performing as

a player to an audience is more desirable than playing alone. The act of performing to someone changes

the way a player plays; in the simple scenario of someone walking into a room where someone is playing

a game, the player becomes more of a performer if they know someone is watching: narrating what is

happening, what parts of the game are good and what parts are bad, etc.
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2 Teoretická východiska

V této kapitole představím teoretická východiska, která budou tematicky souviset s vý-

zkumnou částí této práce. Nejprve chci ukázat, do jaké míry je živé streamování počíta-

čových her reflektováno v odborné literatuře. Živé streamování počítačových her bývá

zkoumáno z různých pohledů, mezi něž patří Social TV (Nascimento et al., 2014), koncept

třetích míst (Hamilton, Garretson a Kerne, 2014) nebo IPTV (Edge, 2013). V rámci této

práce jsem se živé streamování počítačových her rozhodl zařadit do kontextu uživatelsky

generovaného obsahu (UGC). Druhá podkapitola je tedy pohledem na koncept UGC právě

v této souvislosti. Následující podkapitola se zaměřuje na teorie motivací v rámci UGC.

Poslední podkapitola je pak teoretickým pohledem na možnost, jak uchopit to, co se při

streamování odehrává – v této podkapitole představím koncept performance.

2.1 Přehled literatury

Ačkoliv živé streamování počítačových her je mladý fenomén a akademický zájem o jeho

zkoumání se teprve ustavuje, vyšlo již několik studií, které se některými z jeho aspektů

zabývaly. Největší pozornost přitom byla věnována aspektům spojeným s e-sportem.

Inspirací pro většinu studií, které se zabývaly živým streamováním počítačových her,

byla práce Starcraft from the Stands: Understanding the Game Spectator. Studii vypracovali

G. Cheung a Huang (2011) a zaměřili se v ní na diváky hry Starcraft (1998) a jejího

pokračování Starcraft 2 (2010), které patří mezi přední hry v rámci fenoménu e-sport.

Autoři analyzovali příspěvky na herních webech a videa z turnajů. Hlavním závěrem bylo

identifikování devíti personalit
35
, které se mezi diváky hry Starcraft vyskytují. Dalším

závěrem byl koncept informační asymetrie. Jedná se o situaci, kdy hráč ví, co udělá, resp.

jak bude řešit některou herní situaci. Divák může pouze hádat, což v důsledku toho, jak

hráč postupně odhaluje své kroky, činí pro diváka přenos zábavnější.

35
Neinformovaný přihlížející (uninformed bystander), neinvestovaný přihlížející (uninvested bystander),

zvědavý (the curious), inspirovaný (the inspired), zvídavý (the pupil), nespokojený (the unsatisfied),

pobavený (the entertained), asistující (the assistant), komentující (the commentator), davový (the crowd)
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V roce 2012 vyšla studie nazvaná Watch me Playing, I am a Professional: a First Study

on Video Game Live Streaming. Kaytoue et al. (2012) se v ní pokoušejí o analýzu komunity,

která se utváří kolem živě streamovaných počítačových her, konkrétně na komunitu

kolem streamů, které jsou zaměřené na e-sport. Využívají k tomu data shromážděná ze

serveru Twitch. Docházejí k závěrům, že nejvíce streamů vysílá z USA, nebo že největší

sledovanosti dosahují e-sport turnaje (především o víkendu, kdy se koná většina vrchol-

ných turnajů). Dále analyzují data jako je délka streamu nebo počty diváků u jednotlivých

streamů, a také zjišťují, které hry a kteří streamující hráči patří k nejoblíbenějším.

Edge (2013) přišel s výzkumem, který ukazuje, že u mužů mezi 18–34 lety je e-sport

a s ním spojené živé streamování nově se utvářející komunitou. Tento růst je spojován

s rozšířením IPTV (autor zařazuje službu Twitch do kontextu IPTV), kdy není zapotřebí

nadstandardního hardwaru či softwaru, aby divák mohl přenosy sledovat. Interaktivní

a sociální aspekty IPTV poskytují e-sport komunitě platformu, kterou jim tradiční vysílací

média nemohou poskytnout. Další výzkumné otázky směřovaly na diváky e-sportu. Stejně

jako Kaytoue et al. (2012), i v této studii je jedním ze závěrů to, že sledování e-sportu je

pro diváky zábavné díky informační asymetrii.

Nascimento et al. (2014) ve své práci zkoumali data nashromážděná ze služby Twitch,

přičemž se zaměřili pouze na kanály streamující hru Starcraft 2 (2010). Cílem bylo lépe po-

chopit, jak se streamující a diváci chovají a jak se tato forma zábavy liší od předcházejících

forem. Při sledování chování streamujících hráčů zjišťovali průměrnou délku streamovací

relace a porovnávali tyto hodnoty s jinými formami zábavy na internetu. Při srovnání se

službou Youtube vychází najevo, že délka jednoho streamu na službě Twitch je větší, než

délka průměrného videa umístěného na Youtube. Množství streamů u jednoho performera

je také vyšší, než počet videí, která jsou nahraná jedním uživatelem na Youtube. Jedním

z dalších závěrů také je, že diváky přivádí zpět jen malé množství streamujících. Jinými

slovy, místo hledání nových streamů se diváci raději vracejí k těm již zavedeným.

Kromě e-sportu se studie zaměřily také na jiné streamovací komunity. Jak již bylo

naznačeno v předchozí kapitole, studie, kterou uskutečnili T. Smith, Obrist a Wright (2013),

nejprve identifikovala tři hlavní komunity v rámci živého streamování počítačových her:
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e-sport, Speedrunning a Let’s Play, přičemž poslední jmenované komunitě se věnují

podrobněji.

Hráče, kteří tvoří Let’s Play videa označují jako performery. V této části pracují

se závěry studie, kterou vypracovali G. Cheung a Huang (2011). Zatímco personalita

komentujícího je omezená tím, že pouze sleduje, jak hrají jiní, performer v Let’s Play videu

má větší kontrolu nad obsahem, jelikož hraje i komentuje zároveň. Dále autoři sledují,

jaké jsou pro performera podněty ke streamování Let’s Play videí. Usuzují, že důležité

je pro performera nezklamat své diváky. Toho se u Let’s Play videí dosahuje tím, že jim

poskytne zábavný zážitek. Liší se tím od e-sportu, ve kterém hráč své fanoušky nezklame

tím, že bude vítězit. Autoři docházejí i k dalším závěrům. Hru, kterou performer streamuje,

volí takovou, o které se domnívá, že bude zajímavá.

Hamilton, Garretson a Kerne (2014) se zaměřili na to, jak živé streamování počíta-

čových her podporuje participaci a utváří komunitu. Jako teoretické ukotvení využívají

konceptu třetích míst, což jsou neformální veřejná místa, kde se lidé aktivně účastní na

pospolitosti a tím zachovávají fungující komunitu. Autorům se těchto pocitů při jejich

výzkumu dostalo na každém streamu, který navštívili a označují tak streamy v rámci

služby Twitch jako virtuální třetí místa. Autoři poukazují na to, že mnoho času během

streamu je vyhrazeno také pro komunikaci s diváky. Hamilton, Garretson a Kerne na

základě rozhovorů s performery tvrdí, že důvodem, proč se performeři do streamování

pouští, je utváření komunit a také interakce v rámci těchto komunit. Interakcí je myšlena

především komunikace s diváky prostřednictvím přidruženého chatu. Streamující v rozho-

vorech uváděli, že jim přináší radost, když jejich performance nějakým způsobem poblázní

diváky, například zvýšenou frekvencí odesílání zpráv na chatu, který je přidružený ke

streamu. Pokud je však diváků tolik, že zprávy v chatu ani není možné stihnout přečíst,

je to podle performerů špatné pro udržování těsné komunity. Na druhou stranu je velký

počet diváků lepší pro generování zisků ze streamování.
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2.2 Uživatelsky generovaný obsah

Živé streamování počítačových her je také možné označit jako formu UGC (Pires a

Simon, 2015). Zařazení do kontextu UGC může být užitečné, protože zaměřením této

práce jsou producenti obsahu na streamech. Zařazení do kontextu UGC tak potenciálně

umožňuje použít závěry některých studií UGC k lepšímu porozumění živého streamování

počítačových her. Definice UGC však bývají nejednoznačné: „neexistuje terminologie, na

které by bylo možné se všeobecně shodnout “36 Wyrwoll (2014, s. 19).

Širokou definici nabízejí McKenzie et al. (2012), kteří UGC definují jako „obsah, který

je dobrovolně vyvinut jedincem nebo společenstvím a distribuován prostřednictvím online

platformy“37. Podobně uvažuje také Wyrwoll (2014, s. 16), která UGC definuje jako obsah

publikovaný uživateli na online platformě. Tuto myšlenku Wyrwoll dále rozvíjí. To, zda je

publikovaný obsah považován za UGC, pak záleží hlavně na tom, jak je vnímán publikující

uživatel. Ten může být chápán jako komerční společnost, nebo jako jedinec (či skupina

jedinců). Wyrwoll se přiklání k uživateli jako jedinci či skupinám, čímž profesionální

společnosti jako tvůrce UGC vylučuje (Tamtéž). Jako amatérskou tvorbu UGC chápe i Cha

(2014), který zkoumal popularitu webů na sdílení videa. Také tento autor vztahuje termín

UGC na amatérskou tvorbu.

Definici UGC se věnuje také Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD).

OECD hovoří o User created content (UCC), který však označují za synonymum k UGC

(Vickery a Wunsch-Vincent, 2007, s. 7). UCC definují na základě následujících charakteris-

tik: jde o obsah veřejně dostupný přes internet, ve kterém je reflektováno jisté množství

kreativního snažení a který je vytvořen mimo profesionální rutiny a praxi (Vickery a

Wunsch-Vincent, 2007, s. 4).

Podobně se na základě tří charakteristik rozhodli definovat UGC také Stoeckl, Rohr-

meier a Hess (2007). Za nejdůležitější charakteristiku považují to, že zatímco dříve konzu-

menti mohli obsah pouze pasivně konzumovat, nyní jej mohou i produkovat. Zadruhé,

prvotní produkce v rámci UGC nevzniká kvůli vidině zisku. Tím se ovšem nevylučuje

36
There is no terminology that is universally agreed upon.

37
Content that is voluntarily developed by an individual or a consortium and distributed through an online

platform.
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nárůst této motivace v budoucnosti. Třetí charakteristiku definují tak, že obsah vytvořený

v rámci UGC je vytvářen pro předem neznámý počet příjemců, čímž je možné UGC odlišit

od obsahu, který vzniká například v rámci komunikačních aplikací, jako jsou instant

messengery nebo e-mail.

McKenzie et al. (2012) rozlišují tři druhy obsahu v rámci UGC:

1. Kreativní obsah: Individuální textové, audio, obrazové, video a multimediální

produkce, které jsou distribuovány prostřednictvím platforem, jako jsou blogy nebo

služby na sdílení konkrétního obsahu (Twitter, Youtube, Flicker apod.).

2. Nástroje menšího rozsahu38
: Softwarové modifikace nebo aplikace, které píší

jedinci proto, aby fungovaly v rámci předem vytvořeného softwaru. Příkladem

mohou být herní modifikace.

3. Kolaborativní obsah: Formální nebo neformální společenství, která kolaborativně

produkují a distribuují UGC. Autoři tím mají na mysli především open source

aplikace (Linux, Wikipedia apod.).

Význam UGC na internetu má vzrůstající tendenci. Například v Číně, která je zemí

s nejvíce uživateli internetu na světě (McKirdy, 2015), tvořil v roce 2010 UGC 50,7 %

veškerého internetového obsahu (Xiaoji, 2010). Vickery a Wunsch-Vincent (2007, s. 5)

uvádějí význam UGC v opozici ke klasickým médiím, kdy uživatelé mohou vytvářet

a sledovat obsah na jejich úkor. Uživatelé se stávají vybíravějšími v tom, co budou sledovat.

Wyrwoll (2014, s. 25) vyzdvihuje to, že prakticky každý má možnost publikovat.

Zvýšil se počet lidí, kteří mohou publikovat, možnosti publikovat se zjednodušily

a tvorba obsahu se také usnadnila. Jelikož již není nutnost mít vydavatele, aby

mohl být obsah publikován, výběr obsahu má v rukou uživatel. Vydavatelovo

filtrování obsahu s ohledem na kvalitu je vynecháno.39 (Wyrwoll, 2014, s. 25)

38
Small-scale tools

39
The number of people who are able to publish content has increased. The possibilities to publish have

been simplified. And the creation of content has been facilitated as well. Since a publisher is no longer

needed to make content publicly available, the selection of content falls to the user. The publisher’s

filtering of the content with regards to quality is omitted.
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UGC ale bývá i kritizován, především kvůli tomu, že data, která uživatelé vyprodukují,

jsou nakonec aktivem společnosti, která provozuje danou službu. Například Andrejevic

(2009, s. 421) v případě Youtube tvrdí, že „možnost tvořit, sledovat a sdílet uživatelsky

vytvářené video je doprovázena zmocněním se uživatelsky generovaných dat “40. Podobně

v souvislosti se streamováním Walker (2014, s. 438) uvádí, že streameři jsou tvůrci obsahu

pro Twitch, Youtube a ostatní vysílací služby, kam přitahují diváky inzerentům, aniž by

většina z nich za tuto činnost něco (nebo jen málo) dostávala.

2.3 Motivace v rámci UGC

Řezáč (1998, s. 35) uvádí, že „sám pojem motivace je v psychologii chápán velmi různě “.

Mezi množstvím názorů, jak definovat motivaci, lze shodu nalézt v tom, že pojem moti-

vace „zahrnuje určité vnitřní a vnější jevy, které spouštějí, zaměřují (orientují) a energizují

(dynamizují) naše chování a jednání “ (Tamtéž). Být motivovaný znamená „mít podnět něco

udělat “41 (Ryan a Deci, 2000, s. 54).

Motivaci je možné rozdělit na vnitřní a vnější (Ryan a Deci, 2000, s. 55). V případě

vnitřní motivace je odměnou provádění samotné činnosti, protože je pro jedince zajímavá

nebo mu přináší radost. Příkladem vnitřní motivace může být hraní počítačových her.

Výzkum společnosti ESA
42
z roku 2001 například ukázal, že lidé hrají počítačové hry,

protože jsou zábavné (Kirriemuir a Mcfarlane, 2004, s. 8). Vnější motivace je taková, která

je spojená s odměnou za následek nějaké úlohy. Příkladem může být finanční odměna,

tituly apod. Kontrastuje tak s vnitřní motivací. Ačkoliv vnitřní motivace je důležitá, Ryan

a Deci (2000, s. 60) uvádějí, že ve většině případů převažuje v životě dospělého člověka

vnější motivace.

Pokud se tato definice motivace vztáhne na tvorbu UGC, McKenzie et al. (2012) tvrdí, že

„vnější odměny, zahrnující finanční kompenzace a zvednutí reputace mají větší vliv v kontextu

individuálních produkcí, zatímco vnitřní odměny jsou důležitější v kontextu kolaborativní

40
The ability to create, view and shareuser-created video is accompanied by the extraction of user-generated

data.

41
To be moved to do something.

42
http://www.theesa.com
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produkce“43. Většina UGC je však motivována jinými faktory, než finančními, protože

jde o odměnu nejistou, navíc se jí dostává jen minimu producentů (Tamtéž). Lze tedy

předpokládat, že existují jiné, než finanční motivace pro produkci UGC.

Rui a Whinston (2012) se ve své studii věnovali uživatelům služby Twitter
44
. Závěrem

jejich studie je, že jednou z motivací, proč lidé tweetují, je touha po pozornosti. Stejného

názoru jsou i Wu, Wilkinson a Huberman (2009), kteří zkoumali služby Youtube a Digg
45
.

Na základě dat z těchto serverů usuzují, že uživatelé přestávají produkovat obsah, pokud

nemají dostatečnou diváckou pozornost a naopak, pokud se jim pozornosti dostává, uži-

vatelé zůstávají dlouho aktivní. Podobným typem motivace pro tvorbu UGC je zvyšování

reputace
46
. McKenzie et al. (2012) usuzují, že tento typ motivace je však limitován na

určité typy UGC. Podle autorů jde především o typy UGC, kde je možné každý příspěvek

vztáhnout a snadno identifikovat s jedním producentem. K tomuto závěru například

dochází ve své studii služby na nahrávání fotografií Flickr
47
Malinen (2010).

Častým typem motivace v rámci UGC jsou sociální motivace. Tím není myšleno, že

by producenti cítili společenskou zodpovědnost, že by měli produkovat obsah nebo že by

toužili zapadnout do nějaké skupiny. „Místo toho tvůrci UGC získávají hlubokou satisfakci

z přispívání svých znalostí a odbornosti širší komunitě “48 (McKenzie et al., 2012).

Další typem je self-image neboli sebehodnocení, tedy to, jak jedinec o sobě smýšlí,

jak sám sebe vidí. Pokud má pro producenta tvorba UGC velkou hodnotu, bude přispívat.

Halfaker, Kittur a Riedl (2011) zkoumali, jak tato motivace funguje v prostředí Wikipedie.

Přispíváním si uživatelé dokazují své znalosti. Pokud byly přispěvovatelům Wikipedie

vraceny zpět jejich úpravy některého z článků, jejich motivace pokračovat v přispívání se

snižovala. V případě nových přispěvovatelů to často vedlo k tomu, že již nepřispěli nikdy.

43
Extrinsic rewards, including financial compensation and reputation enhancement, are more influential

in the context of individual productions, while intrinsic rewards are more important in the context of

collaborative production.

44
http://www.twitter.com

45
http://www.digg.com

46
Reputation enhancement

47
http://www.flickr.com/

48
Instead, UGC creators gain a deep satisfaction from contributing their knowledge and expertise to

a larger community.
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Jako poslední typ motivace (McKenzie et al., 2012) uvádějí, že pro některé UGC

producenty je motivací nějaký druh okamžité odměny, jako je například naučení se nové

věci nebo vylepšení svých dovedností.

2.4 Streamování her jako performance

V rámci snahy uchopit streamování a osobu streamujícího je možné se v publikovaných

odborných článcích a literatuře často setkat s výrazem performance, případně s různými

variacemi tohoto slova.

Například T. Smith, Obrist a Wright (2013) ve své studii označují streamujícího hráče

jako performera. T. L. Taylor uvádí, že streamování běžných hráčů je veřejnou performancí

hráčovy identity (BerkmanCenter, 2012). Také populární americký streamer, vystupující

pod přezdívkou Ellohime
49
, prohlásil, že vnímá hru, kterou streamuje, jako divadelní

jeviště, do kterého vstupuje, aby na něm předvedl performanci (MIT Game Lab, 2015).

Profesor oboru performance studies Richard Schechner (2006, s. 49) tvrdí, že existuje

mnoho způsobů, jak chápat performanci. Například Erving Goffman (1999, s. 21) definuje

performanci
50
jako „veškerou aktivitu jednoho účastníka při konkrétní příležitosti, jejímž

účelem je udělat dojem na kteréhokoli z ostatních účastníků.“ Další pohled nabízí Marvin

Carlson, který vychází z divadelní vědy. K performanci se podle něj dá přistoupit z několika

perspektiv. Tradičnější pojetí performance může znamenat veřejnou demonstraci lidských

schopností
51
(Carlson, 2013, s. 3). Další varianta je předstírání, že je člověk někým jiným.

Jako typický příklad je uvedeno divadlo. Ačkoliv je i podle Carlsona definice performance

náročný úkol, vyzdvihuje definici Richarda Baumana: „Performance je vždy představením

pro někoho, nějaké publikum, které rozezná a je schopné potvrdit ho jako performanci

a to i v případě, který občas nastane, kdy je publikem performerovo já“52 (Carlson, 2013,

s. 5). Zmiňovaný Schechner (2006, s. 28) nabízí podobnou definici. Performace znamená

49
http://www.twitch.tv/ellohime

50
V českém překladu Milady McGrathové představení.

51
The public display of technical skill.

52
Performance is always performance for someone, some audience that recognizes and validates it as

performance even when, as is occasionally the case, the audience is the self.
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prezentování činnosti53. Jinými slovy, pokud není žádné publikum, které by akci dalo smysl,

neexistuje performance.

Schechner rozlišuje mezi tím, co lze zkoumat jako performanci54, a co je performance55.

Každá událost, akce nebo chování může být zkoumána jako performance, ale něco je

performance, pokud historický a sociální kontext, zvyky nebo tradice říkají, že jí jsou

(Schechner, 2006, s. 38). Jako příklad, kdy něco je performance, Schechner uvádí divadlo.

Zatímco dnes je událost, kdy herci na jevišti hrají nějaké drama, označena jako divadelní

představení, například v antickém Řecku bylo divadlo spíše rituálem a soutěžením (Tamtéž,

s. 38–39). Schechner (2006, s. 49) však dodává, že v 21. století se rozdíly mezi zkoumáním

něčeho jako performance a tím, že něco je performance stírají.

Pro vysvětlení, k čemu performance slouží, uvádí Schechner (2006, s. 45) následujících

sedm funkcí
56
performance:

1. Pobavit

2. Vytvořit něco krásného

3. Určit nebo změnit identitu

4. Vytvořit nebo udržovat komunitu

5. Léčit

6. Naučit, přimět nebo přesvědčit

7. Vypořádat se s posvátným a/nebo démonickým

Jak však autor zdůrazňuje, toto pořadí není podle důležitosti a pro různé lidi budou mít

jednotlivé funkce různou prioritu. Málokterá performance, pokud vůbec nějaká, bude mít

všechny funkce. Mnoho performancí však bude kombinovat některé z vyjmenovaných

funkcí.

53 Showing doing
54

„As“ performance

55
„Is“ performance

56
1) to entertain; 2) to make something that is beautiful; 3) to mark or change identity; 4) to make or foster

community; 5) to heal; 6) to teach, persuade, or convince; 7) to deal with the sacred and/or the demonic
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3 Metodologie

V této kapitole představím metodologii výzkumné části této práce. Nejprve uvádím účel

výzkumu a výzkumné otázky. V dalších podkapitolách je zdůvodněna výzkumná strategie

a popsáno prostředí výzkumu. V následujících podkapitolách popisuji, jakým způsobem

byl vybrán vzorek pro výzkum a jak probíhal sběr dat a způsob, jakým byla získaná data

analyzována. Kapitolu uzavírají etické otázky výzkumu.

3.1 Účel výzkumu

Dosavadní studie živého streamování počítačových her se zabývaly e-sportem (Kaytoue et

al., 2012; Nascimento et al., 2014; Jurčík, 2014), utvářením komunit (Hamilton, Garretson a

Kerne, 2014) nebo také například technickou stránkou streamování (Pires a Simon, 2014) či

možnostmi monetizace streamování (Gajdušek, 2013). Všechno tyto práce byly zaměřené

na zahraniční scénu.

Výzkum v této práci jsem zaměřil na producenty obsahu v rámci fenoménu živého

streamování počítačových her v českém prostředí. Zajímalo mě, co pro hráče streamování

znamená a jaké jsou jejich motivace streamovat. Zároveň mě zajímalo, jakým způsobem

se na streamu prezentují a co je náplní jejich streamu.

Účelem výzkumu nebylo stát se rozsáhlou studií celé české streamovací komunity.

Spíše šlo o sondu či základní vhled do fenoménu živého streamování počítačových her

u vybraných jedinců v českém prostředí. Proto i výzkumné otázky je možné označit za

základní.

Streamující jedince jsem se na základě poznatků z předchozí části této práce rozhodl

ve výzkumné části označovat jako performery. Pro zjednodušení čitelnosti textu jsem se

také rozhodl ve většině výzkumné části upustit od používání termínu živé streamování

počítačových her a používat místo něj pouze termín streamování. Úryvky z rozhovorů,

které se vyskytují v kapitole 4, byly také v některých případech mírně upraveny z důvodu

lepší čitelnosti.
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3.2 Výzkumné otázky

Aby byl naplněn účel výzkumné části, formuloval jsem následující výzkumné otázky:

VO1: Jaký význam přisuzují performeři streamování?

První výzkumná otázka se zaměřila na to, co pro performery znamená streamování.

VO2: Co motivuje performery ke streamování?

Druhá výzkumná otázka se snažila zodpovědět, co hráče vede ke streamování a jaké

jsou jejich motivace.

VO3: Jak se performeři na svém streamu prezentují?

Třetí otázka byla zaměřena na to, jak performeři v rámci svých streamů vystupují

a na způsoby jejich vyjadřování.

VO4: Co je náplní obsahu, který performer streamuje?

Poslední otázka se zaobírala tím, jaké hry performer streamuje, jak stream vypadá

nebo jak performer pracuje s diváky.

3.3 Výzkumná strategie

Pro účel výzkumu jsem si jako výzkumnou strategii zvolil kvalitativní výzkum. Hendl

(2005, s. 49) upozorňuje na to, že „neexistuje jediný obecně uznávaný způsob jak vymezit

nebo dělat kvalitativní výzkum“.

Například Strauss a Corbin (1999, s. 10) definují kvalitativní výzkum jako „jakýkoliv

výzkum, jehož výsledků se nedosahuje pomocí statistických procedur nebo jiných způsobů

kvantifikace“. Se stavěním kvalitativního výzkumu do opozice vůči kvantitativnímu

nesouhlasí například Silverman (2005): „skutečnost, že některé dobré kvalitativní výzkumy

pracují s jednoduchými kvantitativními nástroji na měření, ukazuje, že o celé dichotomii

kvalitativní/kvantitativní můžeme pochybovat “ (Silverman, 2005, s. 23).

Sám Hendl (2005, s. 50) jako přijatelnou definici kvalitativního výzkumu cituje ame-

rického metodologa Creswella, který kvalitativní výzkum chápe jako „proces hledání
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porozumění založený na různých metodologických tradicích zkoumání daného sociálního

nebo lidského problému. Výzkumník vytváří komplexní, holistický obraz, analyzuje různé

typy textů, informuje o názorech účastníků výzkumu a provádí zkoumání v přirozených

podmínkách“.

Kvalitativní přístupy se typicky používají k „prozkoumání nového fenoménu a k zachy-

cení myšlenek, pocitů nebo interpretací významu a procesu u jednotlivců“57 (Given, 2008,

s. xxix). Protože se jednalo o výzkum v online prostředí, konkrétně jsem se inspiroval

v přístupu online etnografie. Tento přístup vychází z klasické etnografie a jeho cílem je

snaha odkrýt hlubší důvody pro chování a pocity jedinců a jejich aktivit v online prostředí

(Skågeby, 2011; Wijaya, Watson a Bruce, 2013). V rámci online etnografie jsem jako hlavní

metody pro sběr dat využil online pozorování (online observation) a rozhovory (Skågeby,

2011, s. 414), přičemž jak uvádějí Garcia et al. (2009, s. 66), je možné rozhovory provádět

jak online, tak offline. Na základě těchto poznatků jsem jako konkrétní techniky sběru

dat zvolil sledování streamů a polostrukturované rozhovory s performery.

3.4 Prostředí výzkumu

Podkladem pro výzkum bylo prostředí služby Twitch, která byla v době výzkumu největší

světovou službou zaměřenou výhradně na živé streamování počítačových her
58
. V roce

2013 přilákal Twitch přes 45 milionů návštěvníků měsíčně (Breslau, 2014), v roce 2014 už

to bylo 100 milionů (Maiberg, 2015).

Twitch začínal jako součást služby Justin.tv
59
, která se zaměřovala

60
na živé streamo-

vání obecně. Vzhledem k tomu, že živé streamování počítačových her bylo na Justin.tv

nejpopulárnější kategorií, se provozovatelé Justin.tv v roce 2011 rozhodli vytvořit samo-

statnou službu (T. Smith, Obrist a Wright, 2013).

57
Qualitative approaches are typically used to explore new phenomena and to capture individuals’ thoughts,

feelings, or interpretations of meaning and process.

58
Jediná vážnější konkurence serveru Twitch byla služba Own3d.tv, která však k 31.1.2013 ukončila činnost

(Lalor, 2013).

59
http://www.justin.tv

60
Justin.tv ukončil svou činnost v srpnu 2014 (Musil, 2014).
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O významu služby Twitch svědčí například situace z jara 2014. Tehdy se začaly šířit

spekulace, že zájem o koupi služby Twitch má společnost Google (Spangler, 2014). Z to-

hoto obchodu nakonec sešlo, nicméně namísto toho se v srpnu 2014 společnost Twitch

stala akvizicí společnosti Amazon
61
, která za Twitch zaplatila 970 milionů amerických

dolarů (Amazon.com, 2014). Twitch také v USA patří mezi služby s největším objemem

přenesených dat, přičemž za sebou nechává služby jako je Facebook nebo videoherní

platformu Steam (Maiberg, 2014).

Performer streamuje prostřednictvím svého kanálu, který má vytvořený v rámci

služby Twitch. Aby mohl začít streamovat, potřebuje si založit uživatelský účet, vlastnit

dostatečně výkonné PC (případně vlastnit konzoli) a software, který umožní přenos obrazu

a zvuku, přičemž má na výběr hned z několika aplikací
62
. Kromě přenosu toho, co právě

ve hře dělá, má také možnost využívat dalších zařízení, jako je mikrofon nebo jedna či

více kamer. Standardní je situace, kdy většinu obrazovky zabírá prostředí hry a v menším

okně pak je záběr na samotného hráče. Tím je divákům umožněno sledovat performerovy

bezprostřední verbální i neverbální reakce. V některých případech performer využívá

i více kamer, kterými je samostatně zabírána například pouze jeho klávesnice
63
.

Podstatnou součástí služby Twitch je také synchronní chat, ve kterém mohou diváci

streamu v reálném čase komunikovat jak mezi sebou, tak se samotným performerem.

Performer mnohdy využívá další monitor, na kterém si čte zprávy z chatu přímo během

hraní a případně na ně hned reaguje.

Diváci si mohou své oblíbené performery zařadit mezi oblíbené prostřednictvím

funkce follow. Využíváním funkce follow se pak například divák, pokud je přihlášený na

službě Twitch, dozvídá o tom, že jeho oblíbený performer zrovna začal streamovat. Pro

performera může počet follow sloužit jako jeden z ukazatelů jeho popularity.

Diváci také mají možnost dobrovolně finančně podpořit svého oblíbeného perfor-

mera. Jednou z možností je okamžitý příspěvek (donation) prostřednictvím některého

z internetových platebních systémů jako je například PayPal
64
nebo bankovním převodem.

61
http://www.amazon.com

62
Např. Open Broadcaster Software, XSplit nebo FFSplit.

63
Tento jev je však běžnější u profesionálních hráčů.

64
http://www.paypal.com
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Další možnost je stát se pravidelným přispívajícím (subscriber). Tato možnost spočívá

v pravidelných měsíčních příspěvcích performerovi. Aby performer mohl tuto možnost di-

vákům nabídnout, musí se stát tzv. partnerem služby Twitch, přičemž žádosti o partnerství

posuzují správci služby Twitch individuálně.

3.5 Výběr vzorku

Prvním krokem při výběru vzorku bylo vybrat pouze streamy českých hráčů. Tento krok

mi usnadnilo přímo prostředí služby Twitch, které umožňuje zobrazit všechny právě

vysílající kanály v českém jazyce
65
. Tato volba zároveň seřadila kanály podle aktuálního

počtu diváků.

Z této výchozí pozice jsem vybíral streamy podle následujících kritérií. Protože mě zají-

malo streamování jedinců, vyřadil jsem z výběru profesionální organizace a kolaborativní

uskupení.

Dalším kritériem bylo, že se muselo jednat o komentovaný stream, aby bylo možné se

zaměřit na performerovo vystupování.

Stream také musel vykazovat známky pravidelnosti, aby se nejednalo jen o hráče, který

streamování pouze testuje. Zde jako vodítko sloužila na jedné straně hodnota udělených

follow (hráči, kteří jen testovali, neměli žádné, nebo naprosté minimum follow), ale již

také online pozorování služby Twitch.

Protože mi šlo o jedince, pro které je streamování na službě Twitch prioritní aktivi-

tou, z výběru jsem také vyřadil Youtubery. Postupoval jsem tak, že jsem u jednotlivých

uživatelů přes odkaz na Youtube, pokud ho měli umístěný v profilu na službě Twitch,

přešel na jejich Youtube kanál. Zde jsem kontroloval obsah daného Youtube kanálu. Pokud

převažovala editovaná, epizodní videa, nesouvisející se sestřihem ze streamování, hráče

jsem označil jako Youtubera a z výběru vyřadil.

Po selekci vhodných streamů následoval výběr informantů pro rozhovory. Výběr

probíhal na základě jejich dostupnosti (convenience sample). Jedná se o formu výběru, při

které výzkumník volí takové informanty, kteří jsou nejochotnější spolupracovat a kteří

65
http://www.twitch.tv/directory/all/cs
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jsou zrovna k dispozici (Saumure a Given, 2008, s. 124). Limitem tohoto výběru je, že

vybraní jedinci nemusí nutně reprezentovat veškerou populaci a výsledky výzkumu by

tak neměly být generalizovány na celou českou streamovací scénu.

Jednotlivé performery jsem nejprve oslovoval prostřednictvím soukromých zpráv

přímo v prostředí služby Twitch. To se neukázalo jako vhodná volba. Jak jsem později

zjistil, Twitch má velmi přísně nastavená pravidla pro spam a proto většina mých zpráv

končila ve složce Other, která je v zásadě synonymem pro spam. Šance, že by si moje

žádosti o rozhovor někdo přečetl, byla mizivá.

Po realizaci tohoto faktu jsem využil toho, že většina performerů má také vytvořenou

fanouškovskou stránku na Facebooku a žádosti jsem rozeslal ještě jednou prostřednictvím

Facebooku. Zde již začali performeři na mou žádost reagovat a přislibovat rozhovory.

Velkou roli sehrál jeden z performerů, který proaktivně doporučil a zprostředkoval

další vhodné informanty. Tento performer se tímto způsobem stal mým gatekeeperem, tedy

osobou, která umožňuje výzkumníkům pobyt v terénu a přístup k zajímavým jedincům

a skupinám (Hendl, 2005, s. 152). Celkově jsem pozoroval a vedl rozhovory s 8 informanty

ve věkovém rozmezí 17-23 let. Ve všech případech se jednalo o muže.

3.6 Sběr dat

Jako první techniku sběru dat, která se prolínala s výběrem vzorku, jsem použil online

pozorování, které mělo konkrétní podobu sledování streamů.

Online pozorování má za cíl prozkoumat prostředí výzkumu a vybrat a následně

sledovat aktivity účastníků (participants), v případě této práce performerů (Wijaya,Watson

a Bruce, 2013). Online pozorování může nabývat různých stupňů participace výzkumníka,

od úplně skrytého až po plné zapojení do života komunity (Skågeby, 2011, s. 416). Během

online pozorování si výzkumník dělá různé typy poznámek, které mohou mít klasickou

textovou formu, ale může se také jednat například o ukládání snímků obrazovky (Tamtéž).

Úroveň mojí participace v rámci pozorování bych označil za nízkou. Sledováním

konkrétních streamů vzrostla hodnota počtu diváků streamu a v seznamu diváků se
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zobrazovalo mé uživatelské jméno, přidružených chatů jsem se však aktivně neúčastnil.

V průběhu pozorování jsem si dělal textové poznámky o průběhu jednotlivých streamů.

Sledovaným performerům jsem dal follow, abych věděl, kdy zrovna vysílají. Jednotlivé

streamovací seance si byly podobné a každá měla jinou délku a periodicitu. Někteří

performeři byli schopní v určité dny streamovat i přes osm hodin v kuse, jiní například

dvě hodiny. Někteří streamovali téměř každý den, jiní jen několikrát týdně.

Z těchto důvodů jsem se podobně jako Jurčík (2014) zaměřil na typické projevy a způ-

soby, které konkrétní performer během svého streamu prezentoval za období jednoho

týdne, nežli na celý obsah jedné streamovací seance. Sledoval jsem různé aspekty streamu,

například, jak se performer obrací k publiku, jakým způsobem komentuje hru, jestli jí

hodnotí, nebo jen popisuje, co se ve hře děje nebo jakým způsobem mluví o sobě, ale

také technické aspekty, jako je to, jak konkrétní stream vypadá nebo jakou má střihovou

skladbu apod. V případě služby Twitch je také u některých streamů možné zpětné pro-

hlížení přenosů formou VoD, čehož jsem v některých případech využil pro lepší tvorbu

poznámek.

Jako druhou techniku sběru dat jsem použil rozhovory s performery. Rozhovory

obecně patří mezi jednu z nejrozšířenějších technik sběru dat v rámci kvalitativního

výzkumu, protože jsou „efektivním způsobem, jak se od účastníků dozvědět informace

o jejich dojmech a zkušenostech s tématem výzkumu“66 (Clark, 2008, s. 432).

Původní myšlenkou bylo používat rozhovory tváří v tvář, při kterých se výzkumník

a informant sejdou ve stejném čase na jednom místě (Clark, 2008, s. 432). Vzhledem

k tomu, že výzkum byl zaměřen na online fenomén, jsem jako alternativní typ dotazování

uvažoval také virtuální rozhovor.

Turney (2008) virtuální rozhovor
67
definuje jako „jakoukoliv formu dotazování, která

využívá informační a komunikační technologie (ICT), jako jsou e-mail, diskusní fóra nebo

66
They are an effective means to learn from participants about their perceptions of and experiences with

a study’s topic.

67
Virtual interview, též online interview.
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chat “68. Do této kategorie je možné zařadit i dotazování přes aplikace umožňující audio

komunikaci nebo videokonference (Sullivan, 2012).

Nakonec všechny rozhovory probíhaly právě formou virtuálního audio rozhovoru.

Konkrétně jsem k tomu použil aplikaci Skype
69
. Kazmer a Xie (2008, s. 257) tvrdí, že je stále

pravděpodobnější, že pro kvalitativní rozhovor bude výzkumník využívat možnosti inter-

netové komunikace. Obzvláště je to pravděpodobné v případě, kdy výzkumník zkoumá

online komunitu, která je tak na online komunikaci zvyklá (Tamtéž).

Jako konkrétní formu rozhovorů jsem použil polostrukturovaný rozhovor. Jedná se

o techniku sběru dat, při které výzkumník pokládá informantům sérii předem defino-

vaných, ale otevřených otázek. Výzkumník tak má větší kontrolu nad tématy než při

nestrukturovaném rozhovoru nebo u strukturovaného rozhovoru či dotazníku, který by

používal uzavřené otázky (Ayres, 2008, s. 810).

Domluva o termínu rozhovoru probíhala jak prostřednictvím Facebooku, tak přímo

v rámci aplikace Skype. Informanty jsem blíže seznámil se záměrem rozhovoru, o jeho

předpokládané délce a také jsem zaručil anonymitu jejich odpovědí. Dále jsem informanty

upozornil, že rozhovor bude pro účely přepisu nahráván, a že tento záznam nebude nikde

zveřejňován a po zpracování bude smazán, s čímž všichni souhlasili. Před samotným

zahájením rozhovorů jsem se ještě informantů zeptal, jestli mají nějaké další dotazy, které

jsem případně zodpověděl.

Rozhovory jsem nahrával prostřednictvím aplikace Audacity
70
a pro jistotu také na

diktafon položený u reproduktorů. Celkově proběhlo 8 rozhovorů, které trvaly od dvaceti

minut do jedné hodiny (v případě delších rozhovoru se jednalo spíše o volnou diskusi po

skončení kladení otázek).

Všechny zaznamenané rozhovory jsem doslovně přepsal v aplikaciMicrosoftWord, aby

bylo možné s nimi lépe pracovat. Přepsání je užitečné, protože je pak možné „zdůrazňovat

důležitá místa podtrháváním, opatřovat určitá místa komentářem na kraji stránky nebo

vytvářet seznamy a srovnávat jednotlivá místa textu“ (Hendl, 2005, s. 208).

68
A virtual interview is any form of interview that uses information and communication technologies

(ICTs) such as email, discussion board, and real-time chat.

69
http://www.skype.com

70
http://www.audacityteam.org
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3.7 Analýza dat

Sesbíraná data jsem analyzoval prostřednictvím tematické analýzy. Skågeby (2011, s. 419)

uvádí, že tematická analýza představuje „pečlivé opakované čtení dat za účelem nalezení

opakujících se témat, která se v datech vyskytují “71. Po seznámení se s daty jsem na základě

publikace The Coding Manual for Qualitative Researchers, jejímž autorem je Johnny Saldaña

(2009), přistoupil k procesu kódování, a to jak u přepsaných rozhovorů, tak u poznámek

ze sledování streamování.

V rámci procesu kódování výzkumník vytváří tzv. kódy, tedy slova nebo krátké fráze,

které symbolicky přiřazují atributy částem textu (Tamtéž, s. 3). Saldaña upozorňuje, že

„kódování není precizní věda; je to primárně interpretativní akt “72 (Tamtéž, s. 4). Saldaña

rozděluje proces kódování na dvě sekce, které označuje jako cykly (Tamtéž, s. 45).

V prvním cyklu jde o počáteční kódování dat. Konkrétně jsem provedl deskriptivní

kódování (descriptive coding), při kterém je úsekům textu přiřazeno slovo nebo krátká

fráze (label), která jej sumarizuje. Tuto metodu kódování Saldaña považuje za vhodnou

pro „všechny kvalitativní studie, ale obzvláště pro začínající kvalitativní výzkumníky, kteří

se učí kódovat data, etnografie a všechny studie s širokým rozsahem typů dat “73 (Tamtéž,

s. 81). Nejdříve jsem zkoušel kódovat v aplikaci Word, to se se ukázalo jako poměrně

neohrabané, proto jsem dále raději pracoval v aplikaci Microsoft Excel, která se ukázala

jako vhodnější nástroj pro kódování. Ukázka kódování v Excelu je jednou z příloh této

práce.

Kódů bylo více než sto a bylo nutné s nimi dále pracovat. V rámci druhého cyklu

kódování se kódy vytvořené v prvním cyklu „reorganizují a rekonfigurují, aby ve finále

vzniknul menší a vybranější seznam širších kategorií, témat a/nebo konceptů“74. Jinými

slovy, hledal jsem u kódů z prvního cyklu spojitosti, a takové kódy jsem zařadil do širších

71
Thematic analysis refers to a careful reading and re-reading of the data in order to find recurrent themes

across the data.

72
Coding is not a precise science; it’s primarily an interpretive act.

73
Descriptive Coding is appropriate for virtually all qualitative studies, but particularly for beginning

qualitative researchers learning how to code data, ethnographies, and studies with a wide variety of

data forms.

74
Basically, your First Cycle codes (and their associated coded data) are reorganized and reconfigured to

eventually develop a smaller and more select list of broader categories, themes, and/or concepts.
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kategorií. Konkrétně by tento přístup bylo možné označit jako strukturální kódování

(pattern coding), při kterém vzniká meta-kód – „označení kategorie, která identifikuje

podobně kódovaná data.“75 (Tamtéž, s. 150). Například téma originality v rámci streamování

bylo tvořeno kódy Být sám sebou, Vlastní styl, Být originální, Nekopírovat, Být svůj apod.

Na základě druhého cyklu kódování jsem postupně identifikoval patnáct širších kate-

gorií. Saldaña (2009, s. 188) doporučuje mít při závěrečném výstupu dvě až sedm hlavních

kategorií. Proto jsem identifikované kategorie ještě znovu podrobil zkoumání a nakonec

je rozřadil do čtyř hlavních kategorií. Jednalo se o Performer a stream, Performer a diváci,

Osobnost performera a Role performera.

3.8 Etické otázky výzkumu

Problém při výzkumu v online prostředí vzniká především kvůli tomu, jakým způsobem

je možné využívat data, která jsou veřejně dostupná (Skågeby, 2011, s. 418).

Tím je myšlena v první řadě jednoduchost dohledání citovaných informantů. Tento

problém je zřejmý především při výzkumu internetových diskuzí, protože jejich obsah

bývá obvykle zaindexován vyhledávači. U streamování je šance na dohledání některé

citace, resp. performera, podstatně nižší, neboť to, co performer během streamu prohlásí,

nikde není v textové formě zaznamenané.

U některých streamů se však ukládají jednotlivé seance jako VoD, a je tedy možné si je

zpětně přehrát a konkrétní část dohledat. Ačkoliv by dohledání konkrétních performerů

prostřednictvím sledování VoD vyžadovalo značné odhodlání a úsilí, rozhodl jsem se

i přesto v následující kapitole necitovat věty, které performeři prohlásili během svého

streamování, případně alespoň ne slovo po slově.

Abych ochránil identity informantů, se kterými jsem provedl rozhovory, rozhodl jsem

se nezveřejňovat jejich uživatelská jména a v případě, že některé uživatelské jméno padlo

během rozhovoru, byla tato informace odstraněna jak z citace, tak z přepisu rozhovorů,

které jsou k této práci přiloženy jako přílohy.

75
Pattern Coding develops the meta-code – the category label that identifies similarly coded data.
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4 Zjištění a diskuse

V této kapitole představím témata zjištěná analýzou sesbíraných dat z online pozorování

a z rozhovorů s performery. Tato zjištění jsou zároveň diskutována s dostupnou litera-

turou. Než však přejdu k jednotlivým tématům zjištěným z analýzy online pozorování

a rozhovorů s performery, nastíním, jak vypadalo české prostředí služby Twitch během

výzkumu.

Počet aktivních českých streamů se během mého pozorování vždy pohyboval maxi-

málně v desítkách, výjimečně přesáhl hodnotu sta aktivních streamů. Nejvíce streamů

vždy probíhalo ve večerních hodinách, obzvláště o víkendech. Hodnota diváků u jednotli-

vých streamů málokdy přesáhla 1000 diváků, a takovéto streamy se vyskytovaly pouze

v jednotkách případů. Překonat tuto hodnotu se dařilo jen turnajům, profesionálním

hráčům, Youtuberům a jednomu mimořádně populárnímu performerovi.

Na jednotky se také daly počítat kanály, které měly více než 100 diváků. Mezi tě-

mito kanály převažovali také profesionální hráči, případně Youtubeři. Nejvíce aktivních

streamů se pohybovalo pod hodnotou 100 diváků. V této kategorii se také vyskytovaly

značné propady ve sledovanosti. Na úplném konci výpisu aktivních kanálů se vyskytovaly

i streamy bez jakéhokoliv diváka.

Česká streamovací scéna tak vykazovala stejné vlastnosti, které je možné nalézt

v závěrech studie, kterou provedli Nascimento et al. (2014), kteří zjistili, že většina diváků

se vrací jen k malému počtu performerů.

4.1 Performer a stream

V této části budu prezentovat zjištění, která jsem získal převážně během online pozorování

a proto některé pasáže této části budou spíše popisnější. Popíši, jak jednotlivé streamy

vypadaly vizuálně a jakým způsobem probíhaly. Při pozorování streamů bylo možné jejich

průběh rozdělit na tři fáze: zahájení, hlavní část a ukončení. V této části také popíši, jaké

hry performeři streamovali a podle jakých kritérií.
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4.1.1 Obraz

Okno streamu, které mají možnost vidět diváci, bylo u všech performerů rozděleno na

dva obrazy různých velikostí. Větší obraz byl určen k zobrazování toho, co se zrovna

děje ve hře, zatímco v menším okně byl vyobrazen záběr webkamery na performera.

Všichni sledovaní performeři během svých streamů využívali kromě mikrofonu také

webkameru. Záběry na performery se lišily maximálně v úhlu, ve kterém webkamera

snímala performera, nebo v tom, kolik toho performer ukazoval ze svého pokoje. Například

Performer 8 měl vidět prakticky celý pokoj a ukazoval tak divákům více ze svého soukromí,

naopak u Performera 3 bylo možné pozorovat jen jeho hlavu. Vzájemný poměr těchto

dvou obrazů se příležitostně měnil. Například v případě, že zrovna žádná hra neprobíhala,

proběhl jednoduchý střih, při kterém celý větší obraz vyplnil záběr webkamery.

Většina performerů také na svých streamech využívala tzv. overlay. Jedná se o obrázek,

který částečně překrývá celé streamovací okno a obsahuje dodatečné informace spojené

se streamem. Většina performerů používala overlay k zobrazování informace o nejvyšším

příspěvku od diváků, včetně uživatelského jména diváka, který příspěvek zaslal. Další

využití měl overlay pro zobrazení uživatelského jména posledního followera. Overlay

tedy sloužil jako jakási síň slávy. Overlay také ve většině případů obsahoval informaci

o tom, jaká píseň v danou chvíli na streamu hraje. Všichni sledovaní performeři si totiž

během hraní pouštěli na pozadí hudbu. Overlay také obsahuje odkazy na jiné služby, které

performer využívá.

Všechny sledované streamy také obsahovaly speciální znělku, pokud se některý z di-

váků rozhodl konkrétnímu streamu udělit follow. Tato znělka bývala doprovázena i gra-

fickým znázorněním, ve většině případů animací. Animaci a znělku doplňovalo zobrazení

uživatelského jména diváka, který dal performerovi follow.

4.1.2 Průběh streamu

V rámci zahájení streamu jsem pozoroval dva rozdílné způsoby, kterými seance začínala.

Na jedné straně bylo na streamu po jeho spuštění k vidění grafické oznámení, informující,

kdy se performer objeví, na druhé straně přenos i přítomnost performera začínala ve
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stejnou chvíli. U většiny performerů ve zkoumaném vzorku stream začínal rovnou záběrem

na ně samotné a na to, co aktuálně prováděli na svém počítači. Dva performeři místo

toho nechávali zobrazit informaci o tom, za jak dlouho skutečný stream začne. Tímto

oznámením umožňují svým divákům, aby se mohli na stream připojit ještě před samotným

začátkem performance a nic jim tak neuniklo. Například Performer 2 měl tuto zprávu

zobrazenou zhruba 10–15 minut před tím, než se sám na streamu objevil.

Také v momentě, kdy již byl na streamu k vidění performer a záběry z jeho počítače,

bylo možné pozorovat rozdílné přístupy v tom, jak zahájení streamu pokračovalo. Perfor-

mer 2 začínal uvítáním diváků a informacemi o tom, jaká bude náplň streamu, resp. jakou

hru se chystá hrát. Vzhledem k tomu, že nejčastěji to byla hra League of Legends, tak

spíše informoval o tom, čeho v ní chce ten den dosáhnout. Podobným způsobem zahajoval

svůj stream také Performer 1. Naproti tomu zbylí performeři žádný zvláštní úvod nedělali

a kromě občasného pozdravení diváků, kteří postupně na stream přicházeli, si především

připravovali hru a za krátkou dobu ji již začali hrát.

Hlavní fáze streamu je věnována hraní her a komunikaci s diváky, přičemž jednotlivé

aspekty rozeberu v dalších částech této kapitoly. V této části bych chtěl uvést, že obsah,

který v této fázi performeři produkují, byl u sledovaného vzorku výsledkem spontánní

činnosti. Všichni performeři v rozhovorech shodně uváděli, že si obsah pro své vlastní

streamování žádným zvláštním způsobem nepřipravují. Jejich příprava spočívá pouze

v běžných záležitostech, které nesouvisí přímo s hrou, jako je klid v místnosti, ze které

streamují, příprava občerstvení nebo příprava hudebního playlistu. K procesu přípravy

vybraní performeři v rozhovorech uváděli následující:

„U mě příprava spočívá v tom, že si zapnu toho klienta a udělám si čaj. Přímo

jakoby, že bych připravoval content pro ten stream, tak to prostě nedělám.“

(Performer 1)

„Ne, já se moc nepřipravuju, protože nemám moc čas se nějak připravovat, to co

přijde, to přijde.“ (Performer 7)
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Výjimkou byl jeden performer, který se kromě streamování svého hraní věnuje také

organizování a komentování zápasů ve hře League of Legends. V takovém případě se na

stream musí připravovat i několik hodin dopředu:

„Na některý streamy se vážně musím připravovat i pět hodin dopředu. Jelikož jak

tam mám ty zápasy, tak je tam strašně domlouvání, musím sehnat ty zahraniční

hráče, musíte zařídit ten match making, udělat pavouka, musíte si udělat tabulky

v Excelu...“ (Performer 5)

Performer 2 k tématu přípravy uvedl, že by si obsah na stream připravovat chtěl, ale

má na to podle svých slov málo času:

„Pořád si říkám, že jo, že přijdu s něčím novým, že se začnu připravovat

konečně. Ale jak na to mám jakoby málo času, tak se mi to zatím moc ne-

daří.“ (Performer 2)

Ukončení streamu většinou bylo velice neformální a rychlé. Ve většině případů se

performeři jen krátce rozloučili, případně říkali divákům, kdy bude příští stream. Pouze

v případě Performera 2 bylo ukončení delší. Objevovala se rekapitulace toho, co se kon-

krétní stream událo, poděkování za podporu, followy a příspěvky a také na streamu

po několik minut zůstala obrazovka podobná té před začátkem streamu, tentokrát však

informovala o tom, kdy bude příští stream.

4.1.3 Selekce her

Sledovaní performeři na svých streamech nestřídali velké množství her. Většina perfor-

merů dávala po většinu času přednost pouze jedné hře, a to League of Legends. Jedná se

o týmovou hru, kterou je možné zařadit do žánru MOBA (multiplayer online battle arena).

Týmy skládající se z pěti hráčů v ní usilují o zničení základny druhého týmu. Tato hra

patřila v době provedení výzkumu mezi nejpopulárnější hry v rámci celé služby Twitch
76
.

Hru League of Legends si performeři jako svou hlavní hru pro streamování zvolili,

protože na jednu stranu zajímá nejvíce diváků, a na druhou je hra zábavná pro ně samotné.

76
http://www.twitch.tv/directory
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Toto zjištění tak koresponduje se závěrem studie, kterou provedli T. Smith, Obrist a Wright

(2013, s. 136). Autoři v ní usuzují, že performer volí pro svůj stream takovou hru, která

bude zábavná. V rozhovorech performeři k tématu volby hry uváděli následující:

„Já streamuju v aktuální chvíli zejména LOL. Zaprvý je to kvůli tomu, že mě

docela baví, zadruhé co se týče cz/sk streamingu, tak je to asi nejpopulárnější

hra, jelikož na tu hru se chodí dívat, dá se říct, nejvíc lidí.“ (Performer 1)

„Já jsem začal s LOL, zkoušel jsem i World of Warcraft, zkoušel jsem Hearths-

tone, CS:GO, ale to mi nešlo moc. Takže dá se říct, že hlavní stream je u mě

LOL.“ (Performer 5)

„Jelikož hraju jenom LOL tak streamuju jenom LOL. Příležitostně nějaké online

hry.“ (Performer 6)

Hra by měla být populární a v ideálním případě by měla mít nízké pořizovací náklady.

Je vhodné zmínit, že League of Legends je hra typu free to play77
. Jednou z výhod tohoto

typu her je, že umožňují přístup širokému množství hráčů (Paavilainen et al., 2013, s. 797).

Tuto vlastnost vyzdvihoval v rozhovoru při odpovědi na otázku, které hry jsou podle něj

pro streamování nejlepší, například Performer 7: „Základ je, že to musí být populární hra,

když je ta hra free, tak to je plus, nebo hodně levná hra, když se to dostane k více lidem.“

Pouze jediný performer uvedl jako svou hlavní hru sandboxový
78
Minecraft (2009).

League of Legends pro něj však byla prioritní hra ještě několik měsíců zpátky: „Streamoval

jsem LOL, hrál jsem ho dlouho (...) Teďka v poslední době, zhruba tři měsíce, na streamech

hraju převážně Minecraft “ (Performer 3).

Čas od času si většina performerů na svém streamu zahrála i jinou hru než tu, kterou

označili jako svou prioritní. Jednalo se například o FPS hru Counter-Strike: Global Of-

fensive (2012), karetní hru Hearthstone (2014) nebo akční hru Grand Theft Auto 5 (2013).

77 Free to play hry jsou v základu zdarma. Zisky plynou autorům prostřednictvím tzv. mikrotransakcí (viz.

Kati et al., 2014).

78
Sandboxové hry (někdy též označované jako hry s otevřeným světem) často žádný vytyčený cíl nemají

a hráčům poskytují zážitek jen z interakce se světem hry (Duncan, 2011).
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Performer 4 selekci jiných her potvrzoval také v rozhovoru: „Opravdu hodně ojediněle tam

dám CSko, popřípadě Hearthstone.“

Také tyto hry patřily v době výzkumu mezi nejpopulárnější v rámci služby Twitch.

Hamilton, Garretson a Kerne (2014) uvádějí, že nejstreamovanější hry bývají ve většině

případů také ty nejprodávanější. Ačkoliv se konkrétní tituly na seznamu nejpopulárnějších

her od roku 2012, kdy studie vyšla, změnily, je možné s tímto závěrem stále souhlasit. Jak

Grand Theft Auto 5, tak Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) patřily v době výzkumu

k nejprodávanějším hrám (Steam, 2015). Patrný je však také rostoucí význam free to play

her, jako jsou League of Legends a Hearthstone.

4.1.4 Využívání dalších služeb

Většina performerů kromě služby Twitch využívá i jiné sociální sítě, především jako formu

propagace svého streamu. Odkazy na ně měli sledovaní performeři vystavené na svém

streamovacím kanálu, obvykle tyto odkazy obsahoval také overlay.

Nejčastěji byly k vidění odkazy na server Youtube, kam performeři umisťují sestřihy

toho nejlepšího ze streamů, na Twitter, kde oznamují především časy, kdy budou streamo-

vat, nejčastěji si však vytvářejí fanouškovské stránky na Facebooku.

Fanouškovskou stránku na facebooku měla ve vybraném vzorku většina performerů.

Na Facebookové stránce, stejně jako na Twitteru, oznamují termín příštího streamu, ale

také zde komunikují s diváky v době, kdy zrovna nestreamují.

4.1.5 Shrnutí

Prostředí streamu se skládá ze dvou různě velkých obrazů, na kterých běží přenos ze hry

a záběr na webkamery na performera. Všichni sledovaní performeři používali pro svůj

stream i webkameru. Většina performerů používala pro svůj stream i další prostředky,

kterým se snažili vylepšit jeho funkcionalitu, jako byl například overlay.

Streamovací seance byly zahajovány buď informací s časem, za jak dlouho se objeví

performer, aby diváci měli dostatek času se na stream dostat, nebo ve stejnou chvíli kdy

začal stream vystoupil před diváky i performer. Pokud již spuštěn stream a zároveň na něm
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byl přítomen performer, bylo možné vidět drobné rozdíly v uvítání diváků a v aktivitách

před samotným zahájením hraní. Performeři uváděli, že se na streamovací seance nijak

nepřipravují, ačkoliv někteří to mají v plánu do budoucna. Ukončení streamů bývala

neformální a rychlá.

Performeři na svých streamech hráli ve většině případů jen jednu hru. Obvykle se

jednalo o League of Legends, kterou si volili proto, že je pro ně samotné zábavná a zároveň

patří mezi nejpopulárnější hry v rámci služby Twitch. Výjimečně si zahráli i jiné hry,

které však také patří mezi ty nejpopulárnější a zároveň i mezi nejprodávanější.Srovnání

s předchozí studií živého streamování počítačových her, kterou provedli T. Smith, Obrist

a Wright (2013), ukazuje, že trend, kdy nejvíce streamované hry patří mezi ty nejprodáva-

nější, je stále aktuální.

4.2 Performer a diváci

V této části popíši, jaké vztahy vznikají na streamech mezi performery a diváky. Ukáži, že

tyto vztahy nejsou jen jednosměrné, ale jsou reciprocitní nebo že mohou přesahovat i do

běžného života.

4.2.1 Vztahy mezi performery a diváky

Všichni performeři se v rozhovorech shodovali v tom, že diváci pro ně představují vý-

znamný faktor, kvůli kterému se streamování věnují. Odpovědi performerů naznačují,

že na streamování je možné pohlížet jako na performanci v pojetí prezentování činnosti,

které uvádí Schechner (2006, s. 28). Diváci jsou předpokladem performance.

„Diváci jsou nejdůležitější část streamu. Kdyby nebyli diváci, tak by nebyl ani

ten stream.“ (Performer 8)

„Význam diváků je úplně obrovskej, protože kdyby nebyli diváci, tak ani já

nestreamuju.“ (Performer 3)

Na jednotlivých streamech se interakcí performerů s diváky vytvářejí určité vztahy.

Performer 1 například uvedl, že mezi ním a diváky na jeho streamu „už je to taková dejme
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tomu rodinná komunita“. To se projevuje například tím, že performeři poznávají diváky,

kteří se na jejich stream pravidelně vracejí: „Teď v poslední době se právě ta komunita

rozrostla natolik, že na streamech mám vždycky minimálně 10 lidí a z toho víc než polovinu

jsou lidi, kteří tam jsou každej stream“ (Performer 3).

Jedním z konkrétních projevů užšího vztahu s diváky jsou streamovací seance, během

nichž si performer zahraje hru přímo s diváky. Tuto formu utužování komunity zvolil

hned několikrát Performer 5. Jindy performeři s diváky přímo nehrají, ale nechávají je

ovlivňovat průběh hry. Například Performer 1 uvedl: „nechávám je, dejme tomu tim, že

hraju LOL, tak si třeba nechám rozhodnout o nějakejch věcech, třeba o picku apod.“ V jiném

případě Performer 2 během streamovací seance uvedl, že ten den nemá náladu na League

of Legends a vyzval diváky streamu, ať mu vyberou, co si má zahrát. Diváci mu ochotně

vybrali CS:GO. Pro dalšího performera je setkávání se s diváky na streamu významná

forma sociálního kontaktu:

„Pro mě je to, abych to tak přirovnal. . . když jdete do hospody, prostě s někým

pokecat na večer, nebo jdete s nějakou partou lidí, tak já prostě zapnu stream

a jsem v podstatě v nějaké komunitě těch lidí. Je to v podstatě nějaký ten sociální

kontakt pro mě.“ (Performer 7)

Performer 5 přirovnal význam diváků k divadelnímu jevišti. Přirovnání k divadlu je

výstižné, protože stejně jako herec v divadle, i performer vystupuje před publikum, které

jeho performanci dá smysl:

„Člověk je šťastnej, pokud má na streamu 500, 600 lidí; když si uvědomíš, že

600 lidí doma po celý republice nebo na Slovensku se na tebe kouká. A teď si to

člověk představí, že by stál někde v realitě na nějakym pódiu a bylo by tam celý

divadlo plný. To je něco neskutečnýho.“ (Performer 5)

Vztahy mezi performery a diváky ale fungují i obráceně. Například Performerovi 1

diváci půjčovali své herní účty, aby si na nich zahrál. Jinými slovy, diváci dali performerovi

své uživatelské jméno a heslo pro konkrétní hru a performer hrál pod jejich uživatelským
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jménem. Důvody byly dvojího rázu. Zaprvé, většinou účet půjčoval divák, který nedosa-

hoval herní úrovně performera. Tím, že performer hrál na jeho účtu, mu vylepšoval herní

statistiky. Zadruhé, vidět hrát lepšího hráče v nižších ligách je jakási forma škodolibé zá-

bavy. Performer si může dovolit používat techniky, které by ve vyšších ligách nefungovaly

či používat schopnosti herních postav jinak, než je zamýšleno je používat. Hraní lepších

hráčů v nižších ligách pod falešnými (tedy i zapůjčenými) účty bývá v herním žargonu

označováno jako smurfing. K vidění byl ještě další způsob, jak performer zapojoval diváky

do dění na streamu. Někteří performeři využívali pro přehrávání hudby službu Plug.dj
79

a prostřednictvím chatu mohli diváci rozhodovat, jaká píseň bude hrát jako další.

Přátelství vzniklá prostřednictvím streamování nezůstávají jen v online prostředí, ale

někdy také přesahují do normálního života.

„Já jsem si na streamu našel lidi, se kterejma si celkem rozumim teďka, potkal

jsem tam fakt spoustu suprových lidí. S některejma jsem se potkal i v realitě,

normálně jsme někam šli pokecat.“ (Performer 5)

4.2.2 Komunikace s diváky

Komunikace s diváky byla kromě hraní her hlavní činností všech performerů, které jsem

během výzkumu pozoroval. Zatímco diváci psali zprávy prostřednictvím přidruženého

synchronního chatu, nejčastější způsob komunikace performerů s diváky probíhal pro-

střednictvím mikrofonu. Tímto způsobem performeři komentovali dění ve hře, ale hlavně

promlouvali k divákům nebo reagovali na jejich dotazy. Samotní performeři textový chat

používali jen výjimečně. Jeden z performerů tento převažující způsob komunikace potvrdil

také v rozhovoru: „Komunikuju s nima přes chat, ale já tam nepíšu. Já si to přečtu a reaguju

na to normálně hlasem“ (Performer 2).

Zprávy od diváků byly na jednu stranu dotazy týkající se hraní hry. Šlo například

o otázky ohledně herních strategií, komentáře akcí, které performer ve hře vykonal nebo

také diváci performerovi sami doporučovali, jak ve hře něco vykonat. Na druhou stranu se

ale mnoho vzkazů netýkalo přímo hry, ale jednalo se o dotazy na běžný život performera.

79
http://www.plug.dj
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V průběhu streamu také nastávaly momenty, kdy performeři žádnou hru nehráli.

V těchto případech bylo hraní her zcela přerušeno i na delší časové úseky a performer se

po tuto dobu nevěnoval ničemu jinému, než komunikaci s diváky. Diskuse v hlavní fázi

streamů, které jsem měl možnost sledovat, se tedy vždy netýkaly jen herních záležitostí.

Například Performer 2 ještě před začátkem samotného hraní na streamu s diváky disku-

toval o tom, co onen den dělal před tím, než se dostal ke streamu. Performer 5 hovořil

s diváky o vlastnostech lidského oka, přičemž se s nimi dohadoval o tom, jestli dokáže

vnímat více jak 60 obrázků za vteřinu. Jiný performer k tématu povídaní si s diváky místo

hraní hry uvedl:

„Kolikrát dám ruce z klávesnice a 20 minut si jen povídám s tím chatem. Nic

nedělám, nic nehraju. Prostě si jenom povídám s těma lidma, co se na mě přišli

podívat.“ (Performer 3)

K závěru, že komunikace s diváky patří mezi jednu z hlavních náplní streamu, došli

také Hamilton, Garretson a Kerne (2014), kteří uvádějí, že „hlavní formou participace,

která se na streamu odehrává, je hravá diskuse v chatu.“80 Autoři však vzápětí dodávají, že

„diskuse je řízena událostmi, které se odehrávají ve streamované hře.“81 Diskuse v případě

mého pozorování se však odvíjela i mimo souvislost s hrou.

Všichni performeři mají také zkušenosti s diváky, kteří si do chatu přišli spíše zanadá-

vat, než utvářet přátelskou komunitu. Jedná se o tzv. trolly či hejtry, neboli o jedince, kteří

ničí chod internetových diskusí pro své vlastní pobavení (Buckels, Trapnell a Paulhus,

2014). Performeři se s trolly vyrovnávají různě. Mohou jim odebrat možnost psát do chatu,

nebo jim mohou do chatu zcela zakázat přístup. K této činnosti performeři využívají

také pomoci moderátorů chatu. Moderátoři jsou lidé, kterým performeři udělují práva

administrovat chat. Performeři tak mají více prostoru na hraní a nemusejí se zároveň

starat o prostředí chatu. Performer 3 k takovému trollovi promlouval a snažil se mu

naznačit, že ho nikdo nenutí se na jeho stream dívat. Nakonec problém trolla vyřešil tím,

že mu znemožnil přístup do chatu. Hlavní je ale zvyknout si, že situace s přítomností

trollů může nastat:

80
Indeed, the primary form of participation that occurs in streams is playful discussion in the chat.

81
Discussion is driven by the events occurring in the game being streamed.
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„Hodně často dokáže zkazit náladu, když tě tam někdo prostě přijde jenom

vyhejtit.“ (Performer 4)

„Na začátku vám tam přijdou lidi a budou vás tam hejtit, budou vám tam

nadávat. A to člověka celkem zamrzí. Na to člověk není zvyklej, že by byl někde

venku a pořád tam na něj někdo křičel, jakej je to zmrd atd. Musíte se na to

naučit.“ (Performer 5)

Prakticky všichni tvůrci UGC se někdy musí vypořádat s trolly. Například Tim O’Reilly,

kterému bývá přisuzováno autorství termínuWeb 2.0, publikoval v roce 2007 kodex pro

bloggery. Jedním z témat, kterým se věnuje, jsou také trollové (O’Reilly, 2007). Aby na

blogu zůstalo zachováno důstojné prostředí, doporučuje O’Reilly trolly ignorovat a pokud

to nestačí, mazat jejich zprávy nebo jim přístup na blog zablokovat. Z jiného pohledu na

trolly nahlíží McCosker (2014), který ve svém výzkumu komentářů na službě Youtube

došel k závěru, že provokace trollů vyvolávají semknutí jejich odpůrců. Provokace trollů

spojuje dohromady více lidí, kteří brání pozitivní vyznění videa. Trollování tedy ve svých

důsledcích napomáhá utvářet či udržovat komunitu.

4.2.3 Závazek vůči divákům

Pokud si performer vytvoří diváckou základnu kolem určité hry, nemá smysl tuto hru

měnit, protože její změnou by nenaplnil očekávání svých diváků. Důvod, proč performeři

na svých streamech po většinu času dávali přednost pouze jedné hře, je tedy možné hledat

v očekávání jejich diváků. Diváci si zvyknou na to, že se performer věnuje jen jedné hře,

a je to jeden z důvodů, proč jeho stream navštěvují. Tento názor platí především, pokud

je performer ve hře skutečně dobrý (ačkoliv nemusí být nutně profesionální hráč) a učí

diváky, jak se v dané hře zlepšit. Tuto myšlenku uváděli performeři také v rozhovorech:

„Pokud máte stream a začnete streamovat, řekněme CS:GO, a streamujete ho

půl roku, najednou si řeknete, mě CS:GO nebaví, půjdu streamovat LOL. Tam

vám ty lidi nepřijdou. Lidi jsou zvyklí na CS:GO, najednou tam streamujete

LOL.“ (Performer 5)
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„Když seš profesionální CS:GO hráč, tak nemá cenu streamovat LOL, když víš,

že na tom v životě nenabereš tolik lidí jak na CS:GO.“ (Performer 8)

T. Smith, Obrist a Wright (2013, s. 135) usuzují, že performer se snaží nezklamat své

diváky, přičemž to, že nebude měnit hru, na kterou jsou diváci zvyklí, je možné označit za

jedno z očekávání diváků. Přítomnost diváků, resp. vznik stálého publika u některých per-

formerů vyvolával vůči těmto divákům určité pocity závazku. Tři z performerů k pocitům

závazku uvedli následující:

„Teďka, když už mám 300 followerů, tak si řeknu: Jeden z těch 300 lidí se teďka

může nudit a ty je bavíš. Tebe rádi sledujou, a proto tam mají ten follow. A ty je

nesmíš zklamat tím, že ten stream prostě nezapneš.“ (Performer 4)

„Já už jsem hodněkrát přemýšlel nad tím, že se na to vyseru, ale po tom tě ty lidi

zase přitáhnou zpátky. Ty víš, že to je blbost, ale někteří ti píšou: když skončíš, tak

se zabiju; né nemůžeš skončit. Ty víš, že je to blbost, ale stejně. . . “ (Performer 7)

„Já tam mám prostě lidi, že už si spolu píšeme na Facebooku, povídáme si

o našich osobních věcech, a ten člověk mi třeba napíše, že je smutnej, že by si

přál, aby mě viděl na tom streamu, tak já mu říkám: tak jo, tak dneska celej

stream patří jakoby tobě.“ (Performer 5)

McKenzie et al. (2012) uvádějí, že jedním z druhů motivací v rámci UGC jsou spole-

čenské motivace. V tomto případě je konkrétně možné hovořit o smyslu pro odpovědnost

vůči komunitě (sense of commitment to the community), kdy si tvůrci vytvoří v komunitě

určitou reputaci. Členové komunity, v tomto případě diváci streamů, pak očekávají po-

kračování ve stejném duchu a producenti zase nechtějí snižovat svou předchozí nabytou

reputaci. Takový typ motivace je převažující například u přispěvovatelů na Wikipedii

(Anthony, S. W. Smith a Williamson, 2009).

4.2.4 Zvětšování počtu diváků

Jedním z cílů performerů je zvětšovat počet diváků na svém streamu. Přitom si jsou per-

formeři vědomi, že se zvětšujícím se počtem diváků by bylo obtížné s takovým množstvím
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diváků diskutovat, stejně jako tomu bylo ve studii, kterou uskutečnili Hamilton, Garretson

a Kerne (2014). Jedinci v jejich výzkumu si také přáli mít co největší počet diváků, ale

zároveň jim bylo jasné, že by ubýval pocit úzké komunity. K počtu diváků a jeho vlivu na

stream performeři uvedli:

„U mě by byl cíl 3000–5000 diváků, což by byl naprostý sen, ale v momentě, kdy

tam dosáhneš už moc velký číslo těch diváků, dejme tomu 20000, tak už to není

až tak příjemný. Třeba odpovídat na chat a pracovat s těmi lidmi, to už spíš

děláš jako televizi a vysíláš to pro širokej dav“ (Performer 8)

„Když tam máš do té stovky lidí, tak se to ještě dá nějak ukočírovat. Eventuelně

ještě do té pětistovky. Ale ti brutální streameři, řekněme 20 000 lidí, co tam

mají. . . to bych si nedokázal představit.“ (Performer 7)

Důležité je pro počet diváků i načasování. Ve chvíli, kdy probíhá nějaký turnaj nebo

zrovna streamuje některý mimořádně populární performer, klesá šance na to, že by kromě

věrných diváků na stream přišlo mnoho dalších. Performer 1 k tématu načasování streamu

uvedl:

„Oni třeba v osm ráno nestreamujou ty vysoký streameři. Já jsem tam dneska

měl relativně dost lidí na tom streamu. Takže jsem zapnul stream v 10 nebo v 11,

v tu dobu nestreamujou ty zaběhlý firmy, tím pádem ty lidi koukaj na nějakej

content, na kterej by se koukali, takže si najdou třeba tebe.“ (Performer 1)

Sledovaní performeři však kvůli zvětšení publika nehodlají udělat cokoliv. Někteří

performeři zmiňovali praktiky jiných performerů, kterými se snaží přilákat na svůj stream

více diváků. Jednou z těchto praktik jsou soutěže spojené s rozdávání dárků divákům,

neboli tzv. giveaway. Může se jednat například o skiny do her nebo o přístupy do her, do

kterých je zatím umožněn přístup pouze na pozvánku apod. Proti této praktice se mnou

dotazovaní performeři vyhrazovali. Performeři 5 a 7 k snaze získat diváky za každou cenu

uvedli:
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„Já třeba nemám rád takový ty giveaway a takový věci. A teď tam každej jde,

aby tam něco třeba vyhrál. Já tam nechci natáhnout lidi kvůli tomu, aby tam

ode mě něco získali, já chci, aby tam přišli kvůli mně.“ (Performer 5)

„Já prostě nesnáším nějaký ty lidi, ty sellouty, prostě natáhnout lidi... tady to

já úplně nenávidím, protože já dělám v obchodu, takže tadyto mám na talíři

dennodenně v práci.“ (Performer 7)

4.2.5 Hráčovo dilema

Z pozorování a rozhovorů vyplynulo ještě jedno zajímavé téma týkající se interakce

performera a diváků. Jak jsem již uvedl, většina performerů, se kterými jsem uskutečnil

rozhovory, se primárně soustředila na hru League of Legends. Když už tuto hru hrají, je

ve většině případů jejich cílem v této hře dosahovat co nejlepších výsledků.

Bowman et al. (2013) ve své studii zkoumali vliv fyzické přítomnosti publika na hráče

FPS hry Quake 3 Arena. Jednalo se o malé publikum dvou lidí, kteří se nijak neprojevovali

– nijak nefandili, jen předstírali, že čekají, než na ně přijde řada. Autoři došli k závěru, že

fyzická přítomnost publika měla za následek zlepšení hráčů ve hře.

V případě streamování přítomnost diváků k zlepšení ve hře nepřispívá. Například

Performer 8 si několikrát stěžoval přímo během svého streamu, že se nemůže dostatečně

soustředit na hru, pokud vysvětluje herní postupy nebo reaguje na zprávy diváků v chatu.

Další z performerů tento pocit komentoval v uskutečněném rozhovoru:

„Na jednu stranu jsem to chtěl dotáhnout fakt daleko, ale ten stream mně to

sere. Protože já vidím ty situace, kdy mi to třeba zkurví ty situace, se někam

podívám, nebo někdo napíše něco, co mě donutí se nad něčím zamyslet, teďka

vidím, že jsem propásl šanci něco vychytat. Já jsem se o tom bavil s někým a on

taky říkal, že by hrál líp, kdyby nestreamoval. To tak prostě je.“ (Performer 7)

Na rozdíl od pasivního publika ve zmíněné studii je totiž publikum aktivní součástí

streamu. Interakce mezi performerem a diváky prostřednictvím chatu odvádí pozornost

performera od hry, a snižuje jeho šance zlepšit se ve hře. Performeři se tímto dostávají do
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zvláštní situace, kdy musí volit mezi možnostmi zlepšit se ve hře (nestreamovat), nebo

nezklamat diváky (pokračovat ve streamování).

4.2.6 Shrnutí

Mezi performery a diváky se na streamech utvářejí určité vztahy, které někteří performeři

neváhají označit za rodinnou komunitu. To se projevuje například tím, že performeři

poznávají diváky, kteří se vracejí na jejich stream a nechávají pak tyto diváky rozhodovat

o některých částech streamu. Také diváci mají snahu s performery prohloubit vzájemné

vazby. Například nabízejí performerům hrát na jejich herních účtech.

Komunikace je významným prvkem streamu a obsah komunikace nabývá mnoha

podob. Často se nejedná jen o komunikaci týkající se her, ale věcí z běžného života

performera, který při těchto příležitostech přeruší hraní na delší dobu a na streamu se

věnuje jen komunikaci s diváky. Tato komunikace však není vždy jen přátelská, protože

do chatu chodí i tzv. trollové a performeři se s těmito jedinci musí nějakým způsobem

vyrovnat.

Performer obvykle hraje jen jednu hru, což u diváků vytváří jistý návyk. Pokud se

performer rozhodne hru změnit, vyvolává to u diváků nesouhlas. Performer si to obvykle

uvědomuje a může u něj vzniknout pocit závazku vůči divákům. Jelikož nechce ztratit

u diváků reputaci, pokračuje ve streamování ve stejném duchu.

Všichni performeři by rádi na svých streamech viděli co největší počty diváků, avšak

jsou si vědomi, že pocit komunity, který se jim podařilo vybudovat, by se v takovém

případě vytrácel. Diváky proto nehodlají shánět za každou cenu.

Streamování také u performerů vyvolává nutnost volby mezi tím, jestli se budou

zlepšovat ve hře, nebo komunikovat s diváky. Streamování totiž odvádí pozornost od hry

a tím snižuje šanci na to, se ve hře zlepšit.

4.3 Osobnost performera

V této části popíši motivace, které performery vedly k tomu začít streamovat a také, co je

motivuje k tomu pokračovat.
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4.3.1 Prvotní motivace

Prvotní podněty k tomu začít streamovat byly u jednotlivých performerů různorodé,

všichni performeři však začínali jako diváci jiných streamů, popř. videí na Youtube. Na-

příklad Performer 7 uvažoval již delší dobu, že by mohl také začít streamovat: „Já jsem

se začal dívat na streamy tak před rokem, rokem a půl, hrál jsem LOLko a říkal jsem si,

tak možná bych to taky mohl zkusit.“ Začátek však odkládal, dokud neviděl streamovat

kamaráda, se kterým hrál hru World of Warcraft (2004). Tuto událost označil jako roz-

hodující impuls, který vedl k tomu, že se odhodlal si streamování také vyzkoušet: „Když

to streamuje on, tak to bych mohl taky začít, ne? (...) Tak to byl takovej poslední impuls dá

se říct.“ Kamarádi byli hlavním impulsem pro začátek streamování také u Performera 6:

„Důvodem byli kámoši.“

U Performera 8 hrála při začátku streamování roli skutečnost, že v České republice

patří ke špičkovým hráčům hry League of Legends. Jeho impulsem ke streamování byla

poptávka ostatních hráčů, kteří vyjádřili zájem o sledování jeho hraní: „Nejspíš hlavní

důvody byly, jak jsem vyhrál na jednom turnaji. Tam bylo spousta lidí, co se začlo na to ptát,

tak jsem prostě začal streamovat.“ Také Performer 2 na základě svých zkušeností s hraním

počítačových her věřil, že by jeho znalosti mohly být užitečné také jiným hráčům: „Asi

jsem měl takovej pocit, že k tomu mám třeba taky co říct.“

Další z performerů se chtěl zlepšovat ve hře League of Legends. Kromě sledování

jiných streamů dospěl také k myšlence, že by mohlo být užitečné nechat si poradit od

ostatních hráčů: „Tak jsem prostě začal streamovat a snažil jsem se od těch lidí dostat

nějakou zpětnou vazbu k tomu jak se mám vlastně zlepšit v tom hraní.“

Performer 3 uvedl, že se dříve věnoval tvorbě Let’s Play videí na serveru Youtube.

To se pro něj však ukázalo jako časově náročná činnost. Živé streamování se ukázalo

jako výhodná alternativa, neboť není potřeba žádná editace a vše probíhá v reálném čase

(Fecheyr-Lippens, 2010).

„Většina lidí si myslí, že natočíš třiceti-minutovej záběr a šoupneš ho na Youtube.

Ono je to ve skutečnosti, že natočíš půl hoďky na Youtube, pak to třeba hoďku,
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hoďku a půl zpracováváš a pak se to ještě třeba hodinu a půl dává. Takže ve

finále strávíš třeba čtyři nebo pět hodin, než se to video dá použít.“ (Performer 3)

Oproti Youtube také vyzdvihoval možnost živé komunikace s diváky: „Twitch a celkově

to streamování je lepší v tom, že můžeš komunikovat s těma lidma a je to hlavně mnohem

míň časově náročný.“ (Performer 3)

Performer 5 si ještě před tím, než začal sám streamovat, udělal fanouškovskou základnu

jako komentátor a organizátor turnajů ve hře League of Legends. Sám streamovat začal

spíše ze zvědavosti:

„Řekl jsem si: Tak já to teda zkusím, streamovat. Nic jsem o tom nevěděl. (...)

Tak jsem si našel nějaký kamarády, který mi s tím pomohli, takže jsme nějak

udělali základní nastavení streamu a zapnul jsem stream. No a už druhej den

jsem na streamu měl 300 lidí. Mě to začalo strašně bavit. A prostě čtrnáct dní, to

jsem zrovna měl prázdniny myslím, jsem obden streamoval.“ (Performer 5)

Specifickým způsobem se ke streamování dostal Performer 1, který streamování na

službě Twitch využil jako prostředek k vysvětlení kuriózní aféry, která se udála na streamu

jiného performera.

4.3.2 Originalita

Často se opakujícím tématem v rozhovorech byla také myšlenka, že performer by na svém

streamu měl být sám sebou. Performeři sami sice sledují jiné streamy, ale jen z důvodu,

aby se pobavili, nebo aby se sami něco přiučili ve hře. Jiné streamy nesledují proto, aby

v nich našli inspiraci pro to, jak se prezentovat na svých vlastních streamech nebo jakým

způsobem tvořit jejich obsah. Naopak, prioritou je pro ně být na svém streamu originální

a nekopírovat ostatní. Někteří performeři v rozhovorech uváděli:

„Já se pobavím nad jiným streamem, ale nesnažím se ho nějak kopírovat nebo

se jím nějak inspirovat. Jenom prostě řeknu, že se mi fakt líbí, ale nechám tu

osobu, aby byla jediná, která to tak dělá.“ (Performer 4)
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„Že bych si z nich nějak bral příklad, že bych podle nich streamoval, tak to

ne, jelikož Twitch je podle mě udělanej na základu toho, že ta osobnost má

být originální a někoho napodobovat nemá zkrátka smysl, protože ten člověk,

kterýho napodobuješ, to vždycky udělá líp než ty.“ (Performer 8)

„Inspiraci si ani neberu, spíš tam chodím fakt jen jako divák, pobavit se a tak.“ (Per-

former 2)

K závěrům, že uživatelé v rámci UGC chtějí být při své tvorbě autentičtí, došli například

Kalmus et al. (2009, s. 1269), kteří zjistili, že estonští teenageři, kteří si vedou blog, cítí

potřebu být originální a lišit se od ostatních. Podle performerů není nejdůležitější věcí,

která na stream přitahuje diváky, hra, kterou performer hraje. Tuto hru může kdokoliv.

Je to právě osobnost performera, která dělá na streamu rozdíl. Performer 1 se například

domníval:

„Já si myslím, že na všechny streamy ty lidi choděj kvůli tomu člověku. Buď je

to kvůli jeho osobnosti, nebo kvůli jeho skillu. Na těch streamech není pro ty lidi

zajímavá hra jako taková, spíš ten člověk.“ (Performer 1)

Performer 3 sdílel podobný názor. V rozhovoru uvedl, že se sám v minulosti přímo

svých diváků ptal, proč se chodí dívat zrovna na jeho stream. Z reakcí diváků vyplývalo,

že hra, kterou na streamu hraje, je až druhořadým důvodem:

„Já se občas zeptám, co je víc baví. Jestli když hraju, nebo jestli když si s nima

povídám. 90 % lidí většinou napíše, že je víc baví, když si s nima povídám, když

řešíme nějaký téma nebo nějaký moje názory a tak. Myslím, že je víceméně

zajímám víc já jako osoba, než to co hraju.“ (Performer 3)

4.3.3 Motivace pokračovat

Streamování je pro performery především zábava a vyplnění volného času. Na jednu stranu

si zahrají svou oblíbenou hru, na druhou stranu je pro ně streamování díky komunikaci

s diváky společenskou událostí. Žádný z performerů v rozhovorech neuvedl, že by jeho
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hlavní motivací streamovat byla vidina finanční odměny. Přesto, většina performerů má na

svém kanálu vystavené tlačítko, jehož prostřednictvím jim diváci mohou poslat finanční

příspěvek. Takový příspěvek je pro ně příjemný bonus, ale není to jejich hlavní motivace

streamovat:

„Donate tlačítko tammám, dal jsem si ho tam po nějakýchměsících. Ten donate. . .

mohl jsem si za to koupit celkem hezké kvalitní dioptrické brýle, který jsem

potřeboval. Pár tisíc jsem tam získal na tom. Což se mi teda líbí.“ (Performer 5)

Performeři nepomýšleli na to, že by se pro ně streamování stalo hlavním zdrojem

příjmů. To je dáno i tím, že v českém prostředí by na to bylo potřeba mnohem více diváků,

než měli sledovaní performeři.

„Z mý pozice to určitě z finančních důvodů není, jelikož ten stream není vý-

dělečněj, obzvlášť v Česku. Dělám to spíš pro zábavu, že si z toho ty lidi něco

odnesou, takže nějaký můj dobrý pocit. Kdyby to bylo z finančních důvodů, tak

bych musel mít daleko víc diváků, což v brzké době mít nebudu, takže spíš pro

mě, pro dobrej pocit.“ (Performer 8)

Aby se streamování stalo hlavním zdrojem příjmů, museli by také performeři vynaložit

na streamování mnohem více času. Myšlenka, že by se streamování mělo stát hlavní náplní

dne, byla pro jednoho performera zcela nepřijatelná:

„Kdybych si představil, že bych žil jako třeba Cutiepie, kterej ráno v 8 vstane

a streamuje do dvanácti večer každej den a má jeden den v týdnu pauzu, tak to

bych vydržel měsíc a pak bych se tady akorát složil do rakve.“ (Performer 7)

Důvodům, proč tvůrci UGC ve své tvorbě pokračují, se věnovalo několik studií. Liu,

C. M. K. Cheung a Lee (2010) základě teorie užití a uspokojení zjišťovali, podle čeho se

uživatelé služby Twitter rozhodují pokračovat v jeho užívání. Docházejí k závěru, že

důležitou roli při rozhodování uživatelů pokračovat v užívání Twitteru hraje jejich spoko-

jenost (satisfaction) se službou Twitter (Tamtéž, s. 936). Tato spokojenost je vyjádřením

toho, že Twitter naplňuje jejich potřeby.
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Stoeckl, Rohrmeier a Hess (2007, s. 399) uvádějí, že u většiny UGC tvorby není prvotní

motivace finanční odměna. Titéž autoři u zkoumání UGC videí došli k závěru, který je

v souladu s uskutečněnými rozhovory, a sice, že při tvorbě UGC videí jde hlavně o zábavu

a o vyplnění volného času (Tamtéž, s. 399).

4.3.4 Shrnutí

Prvotní motivace byly u performerů různorodé. Většinou za podnětem streamovat stáli

jejich přátelé. Jindy se jedna o shodu okolností, nebo například nevyhovující časová

náročnost tvorby v rámci jiné služby.

Osobnost performera by měla být podle performerů na svém streamu originální

a nekopírovat ostatní. Převládá názor, že hra není tou nejdůležitější věcí, která přivádí

diváky na stream, protože hru může hrát každý, ale je to právě osobnost streamera, která

je originál a přitahuje diváky.

Streamování je pro performery především zábava a vyplnění volného času. Finanční

motivace performeři neuváděli. Podle nich by totiž pro to, aby byl jejich stream ziskový,

museli mít řádově více diváků, než v současné době mají. Ačkoliv tedy mnoho z nich

má vystavené tlačítko na posílání příspěvků, neuvažují o tom, že by se snažili udělat ze

streamování hlavní zdroj svých příjmů.

4.4 Role performera

V této části prezentuji, jakým způsobem se performeři během hraní hry prezentovali.

Ačkoliv se většina performerů do žádné role stylizovat nesnažila, při pozorování streamů

bylo možné identifikovat, že se v některých případech performeři stylizují do určitých

rolí. Nejzřejmější byla role učitele.

4.4.1 Performer jako učitel

U některých performerů převažovala snaha diváky naučit, jak se zlepšit ve hře. Nejzřetel-

nější tato snaha byla u Performera 8 a Performera 4.
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Performer 8, který streamoval pouze League of Legends a ani jednou nehrál během

pozorování jinou hru, během svého streamu prakticky bez přestávky divákům detailně

popisoval své činy ve hře, analyzoval je, osvětloval důvody, které ho k jejich provedení

vedly, a v případě, že se mu některá akce nevydařila, popisoval možné příčiny tohoto

selhání. Pro lepší pochopení konkrétní situace ve hře v jednom případě neváhal divákům

důležitou situaci po dohrání hry nakreslit a rozebrat na obrázku. Sám své počínání na

streamu popisoval v rozhovoru následovně:

„Já se snažím dělat spíš seriózní stream a podle mě jdou lidi na můj stream

hlavně proto, aby se něco naučili, než aby se nějak pobavili, nebo se nějak

zasmáli.“ (Performer 8)

Podobným způsobem se prezentoval Performer 4. Také on většinu svého streamu

komentoval a analyzoval své činy ve hře, aby tak pomáhal ve zlepšení jak sobě, tak

divákům. Myšlenka Performera 4 je ve shodě s myšlením přispěvovatelů na Wikipedii,

u nichž jednou z motivací je to, že se naučí něco nového (Nov, 2007). Jeho projev však byl

oproti Performerovi 8 spíše klidnější, s častějšími pauzami během komentování. Nicméně

stream Performera 4 měl také naučnou povahu:

„Jako streamer určitě nejsem bavič. Já jsem zaměřenej na to, že prostě můj stream

má kvalitu naučnou. Prostě ten stream je naučný. Snažím se to formulovat tak

abych jak já, abych si mohl vzít nějakou kritiku od těch diváků, tak i oni se

mohli něco přiučit.“ (Performer 4)

Mít seriózní stream ovšem nutně neznamená, že by si seriózní performeři přáli mít

nudný stream: „Řekněme, že občas řeknu nějaký ten vtípek, ale to je spíš proto, aby to tam

nebylo jak ve škole.“ (Performer 4).

4.4.2 Performer jako běžný hráč

U ostatních performerů jsem nepozoroval vyloženě naučný stream. Tito performeři

zkrátka hráli hru, snažili se v ní vítězit a při tom komentovali své akce nebo se bavili
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s diváky, ale bez výraznějšího záměru poučit diváky. Nejednalo se však ani o baviče ve

smyslu, že by se nějak cíleně snažili pobavit publikum. Někteří performeři ke svému stylu

streamování uvedli:

„Snažím se být na streamu tak nějak svůj, prostě hrát si ňákou svojí hru, (...) ale

jinak třeba, že bych dělal nějaký blbosti, třeba se polejval tatarkou nebo podobný

věci, tak to jakoby nedělám.“ (Performer 1)

„No, nejsem nějakej bavič, že bych říkal vtipy (...) Ano, snažím se i pobavit, ale

asi to není ta hlavní zpráva.“ (Performer 2)

„Není to, že bych je něco učil, nebo bych se je prostě snažil pobavit.“ (Performer 3)

4.4.3 Performer jako bavič

Jediný Performer 5 se záměru diváky především pobavit nevyhýbal. Zábavnost jeho

streamu byla založená na vtipných hláškách, kterými své hraní komentoval, zatímco

seriózní performeři se podobným praktikám spíše vyhýbali. V rozhovoru k zaměření

svého streamu uvedl:

„Já se považuju za streamera, kterej spíš asi pobaví. Protože já na tom tim

skillem ani nejsem moc dobře, nejsem na tom úplně nejhůř, ale. . . Prostě ze mě

si lidi dělaj srandu na tom streamu, ale já to beru a oni to taky berou ze srandy.

Prostě si děláme srandu, jakej jsem špatnej v tom, je to sranda.“ (Performer 5)

Někoho pobavit patří mezi funkce performance Schechner (2006, s. 46). V rámci UGC

snahu pobavit ostatní zjistili také například Stoeckl, Rohrmeier a Hess (2007) u tvůrců

Youtube videí.

4.4.4 Shrnutí

Performeři se v rámci streamu obvykle nesnaží vědomě stylizovat do nějaké role. Většinou

jen spontánně hrají hru a komunikují s diváky. Přesto je možné u některých performerů

stylizaci pozorovat. Nejběžnější forma takové stylizace je role učitele. Performer, který
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obvykle bývá zkušeným hráčem, se snaží předat své znalosti i divákům na streamu. Takový

performer komentuje a analyzuje kroky ve hře a jeho stream má serióznější nádech. Další

rozpoznatelnou rolí je stylizace do role baviče. Takový hráč se snaží diváky hlavně pobavit,

ať už činy ve hře, nebo svými komentáři.
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Závěr

V této práci jsem se zaměřil na fenomén živého streamování počítačových her v České

republice. Cílem výzkumné části bylo popsat, co pro performery, kteří streamují pro-

střednictvím služby Twitch, streamování znamená, co je ke streamování motivuje, jakým

způsobem se na streamu prezentují, a co je náplní jejich streamů.

V úvodních kapitolách bylo vymezeno téma živého streamování počítačových her.

V teoretických východiscích jsem provedl přehled dosavadní odborné literatury, která se

tématu věnuje. Živé streamování počítačových her jsem v této práci zařadil do kontextu

uživatelsky generovaného obsahu. Z tohoto důvodu jsem popsal typy motivací, které

se v rámci uživatelsky generovaného obsahu vyskytují. Také jsem představil koncept

performance, kterým jsem zkoušel zachytit akt streamování.

Za účelem naplnění cíle této práce jsem provedl kvalitativní výzkum, v jehož rámci

jsem využil metod online etnografie a uskutečnil online pozorování streamů a polostruk-

turované rozhovory s performery. Na základě analýzy poznámek z online pozorování

a přepsaných rozhovorů jsem došel k následujícím závěrům.

Streamování je pro performery zábava a forma vyplnění volného času, avšak také

forma společenského kontaktu. To v některých případech může přerůst v určitou formu

závazku, a performeři tak nabývají dojmu, že musí streamovat, aby nezklamali své diváky.

Prvotní motivace, které vedly performery k tomu začít streamovat, se u jednotlivých

performerů lišily. Často hráli roli kamarádi, kterým se performeři chtěli předvést, ale také

zvědavost nebo shoda okolností. Nejčastější motivací pro pokračování ve streamování

jsou pro performery kontakt a komunikace s jejich diváky. Možnost finanční odměny

není pro performery podstatná.

Performeři se většinou nesnaží na streamu stylizovat do žádné specifické role – slovy

jednoho z performerů: „Hrají si svou hru.“ U některých je však možné pozorovat určitou

stylizaci do role učitele, který se snaží hráče naučit, jak se ve hře zlepšit, nebo baviče,

který se snaží diváky hlavně pobavit. Performeři také kladou velký důraz na to být na

svém streamu originální a nekopírovat ostatní performery.
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Obsahem streamovacích seancí je především hraní her a komunikace s diváky. Per-

formeři preferují pro svůj stream jen jednu hru, protože jejich publikum si zvyklo, že se

soustředí právě na onu konkrétní hru. Komunikace s diváky probíhá jak během hraní, tak

mimo něj. Výjimkou nejsou situace, kdy k žádnému hraní nedochází a prostor na streamu

je věnován pouze diskusi s diváky, která s hrami často vůbec nesouvisí.

Jedno z nejzajímavějších zjištění je dilema, které performerům vzniká tím, že se

chtějí zlepšovat ve hře, kterou hrají, ale souběžné sledování chatu, popisování hry a další

komunikace s diváky jim tuto snahu narušují. Užitečné se také ukázalo zařazení živého

streamování počítačových her do kontextu UGC, protože zjištění v rámci UGC studií

umožnilo diskusi se zjištěními v této práci. Použití konceptu performance zase ukázalo, že

streamování v sobě obsahuje minimálně tři funkce performance: pobavit, naučit a utvářet

komunitu. Přemýšlet o streamování jako o performanci se také jeví užitečné proto, protože

se ukazuje, že bez diváků by streamování neexistovalo.
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Summary

In this thesis I focused on the phenomenon of live-streaming of computer games in the

Czech Republic. The purpose of the research section of this thesis was to describe what

streaming means to the performers who stream via the Twitch service, what motivates

them to stream, how they present themselves on the stream and what is the content of

their streams.

In the introductory chapters, the subject of live-streaming of computers games was

introduced. In the theoretical chapter, I did a literature review of available academic

articles on the subject of live-streaming of computer games. In this thesis, I decided to

put live-streaming of computers games into the context of user-generated content. For

this reason, I also described types of motivations that occur in the user-generated content

framework. I also introduced the concept of performance, by which I tried to capture the

act of streaming.

To fulfill the purpose of this thesis, I conducted a qualitative research. I based the

research on techniques of online ethnography, specifically on online observations of

streams and on semi-structured interviews with the performers. Throughout the analysis

of field notes from online observation and from transcribed interviews, I arrived at the

following findings.

For the performers, streaming is entertaining and a form of time passing activity,

but also a form of social contact. In some cases this can break out into some kind of

a obligation feeling and performers are starting to have a feeling that they have to stream,

otherwise they will disappoint their viewers.

The primary incentive that lead performers to begin streaming differed from performer

to performer. Mostly the incentive were their friends, to whom the performers wanted to

show off, but it was also out of curiosity or because of a concurrence of circumstances.

The most frequent motivation to continue streaming are for the performers the contact

and the communication with their viewers. There were no financial motivations involved

among the performers.
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Performers usually do not try to stylize themselves into some specific role on the

stream – in the words of one of the performers: „I just play my game“. In some performers

however it could have been observed that some kind of stylization takes place, for example

the stylization into the role of a teacher, who tries to teach the viewers how to get better

in the game, or even into entertainers, who tries to entertain the viewers in the first place.

Performers also put a significant importance on the aspect of being original on your

stream and not to copy other performers.

The content of streaming sessions is mostly the playing of the games and communi-

cation with the viewers. Performers prefer only a single game for their stream, because

their audience is used to the fact that the performer concentrates on only this one single

game. Aside from playing games, the main content of the stream is the communication

with viewers, both during the game and outside the game. There are often situations,

when there is no playing occurring and the only thing that is occurring on the stream is

a discussion, that is totally unrelated to games.

To me personally, I find the most interesting the finding of a dilemma, that arises to

the performers from their effort to improve in the game, while reading the chat, describing

the game to the viewers and another types of communication with the viewers hinders

their effort to improve in the game. Another finding is that putting live-streaming of

computer games into the context of UGC has been useful, because the findings of the

studies in the UGC framework was possible to relate to the findings in this thesis. Use of

the concept of performance has shown, that streaming possesses at least three functions

of performance: to entertain, to teach and to make community. To think of streaming

as of a performance also seems to be useful, because it shows that streaming without

audience would not be able exist.
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Přílohy

Příloha č. 1: Rozhovor s Performerem 1 (text)

Jak jsi se ke streamování dostal?

Já jsem se ke streamování dostal celkem zajímavým způsobem. Já jsem měl takovou aférku

na internetu, řekl jsem si, že to půjdu vysvětlit na internetu, na stream přišlo 800 lidí a od

tý doby streamuju.

Vzpomněl by sis, jak vypadal tvůj první stream?

Jak jsem říkal, můj první stream byl obhajoba donatu, takže tam se sešly mraky lidí, tam se

sešlo asi 800 lidí. Ten stream probíhal dost zvláštně, díky tomu tam asi taky bylo dost lidí,

protože já jsem streamoval z auta, seděl jsem u spolujezdce v autě a tam jsem streamoval,

s nataženou elektrikou z baterky u auta takový blbosti. . . Mluvil jsem teda, myslim si,

celkem v pohodě, ale dostával jsem tam teda strašnej hejt od fanoušků toho streamera,

kterýmu jsem ublížil, v uvozovkách. Takže tak no. A technické potíže nebyly žádné.

Mohl bys popsat, jak stream vypadá dnes, co se od té doby změnilo?

U mě se změnil celkově obsah toho streamu, protože teďka už jenom nesedim v autě a

nemluvim. Ale jakoby hraju a u toho mluvim. Mám tam teda mnohem míň lidí, protože ty

lidi si tam nepřišli na mě vylejvat zlost, ale spíš fakt choděj koukat na ňákej můj progres,

případně se zeptat, jak se mám a takovýhle věci. Což je od nich strašně hezký. A jinak

se dělala nějaká grafika na channel, celkově se to začlo ubírat tak, že už to vypadá jako

celkem seriózní věc oproti tomu prvnímu streamu. Je to vlastně něco úplně jinýho.

Co streamuješ za hry?

Já streamuju v aktuální chvíli zejména LOLko. Zaprvý je to kvůli tomu, že to LOKko mě

docela baví, zadruhé co se týče cz/sk streamingu, tak je to asi nejpopulárnější hra, jelikož

na tu hru se chodí dívat, dá se říct, nejvíc lidí, pak případně ještě nějaký další hry, který

jsou podle situace. Tam už to zas není tak častý, občas CSko, případně nějaký starší hry,

třeba Age of Empires dvojka, ale jinak hlavně to LOLko, a to jak kvůli divákům, tak kvůli

tomu, že mě to i baví.

Které hry jsou podle tebe pro streamování nejlepší?
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To je dost podle aktuální chvíle. Dost populární na Twitchi, resp. cz/sk Twitchi, jsou

LOLko, DayZ a tomu podobný klony, jako třeba H1Z1 a podobný věci. No a pak tam je

populární, když tam někdo ze sebe dělá blbce. Nemusí to ani moc hrát, jakože tam nejde

ani o to, co tam ten člověk hraje, jako spíš o tom, co tam ten člověk dělá. Že tu hru má

spíš jako pozadí. A ještě jeden typ her, což jsou survivor hry. Případně nějaký lekačky na

večer a podobný blbosti.

Někteří streameři se snaží lidi hlavně pobavit, někteří spíše poučit, někteří ode

všeho trochu a podobně. Jak by ses popsal ty?

U mě to je hodně podle nálady. S tím, že se nesnažím nějakým způsobem dělat ze sebe

něco, co nejsem. Snažím se být na streamu tak nějak svůj, prostě hrát si ňákou svojí hru,

komunikovat s těma divákama, vlastně na tý komunikaci s těma lidma v tom chatu si tak

nějak zakládám, ale jinak třeba, že bych dělal nějaký blbosti, třeba se polejval tatarkou

nebo podobný věci, tak to jakoby nedělám.

Připravuješ se nějak, než jdeš streamovat?

U mě příprava spočívá v tom, že si zapnu toho klienta, udělám si čaj, přímo jakoby že

bych připravoval content pro ten stream, tak to prostě nedělám.

Sleduješ sám jiné streamery? Bereš si z nich nějakou inspiraci?

Já další streamy sleduju, jak český tak zahraniční, dá se říct, že když mám čas, tak si

pustím nějaký stream, když není online nikdo, koho sleduju, tak si najdu nějaký další

stream, klidně nějaký menší, vůbec mi to nevadí, akorát ten stream musí mít nějakou

úroveň a dejme tomu kvalitu. Neberu si nic moc z těch streamů, co bych dělal u sebe. Ono

se to zrovna u typu streamu, co dělám já, dělá těžko. Já jsem tam prostě svůj, takže, že

bych si vzal něco, co tam ten člověk dělá. . . Ty lidi, na který koukám, jsou taky vesměs

svoji, nebo mají nějakej, třeba v tý hře nějakej určitej, skill, že jsou to dejme tomu pro

hráči. V rámci toho, že já tak vysokej skill nemám, tak já si z toho maximálně odnesu to,

že pak budu líp hrát tu hru. Ale nic pro můj stream jako takovej to nepřinese.

Jaký význam pro tebe mají diváci?

Docela velkej, protože si zakládám na tý komunikaci s nima, nechávám je dejme tomu

tim, že hraju LOLko, tak si třeba nechám rozhodnout o nějakejch věcech, třeba o picku

apod. Pak s nima dejme tomu konzultuju buildy, co se týče některých postav, který třeba
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neznám a podobně. Prostě snažím se ty diváky vtáhnout tím, že ten stream můžou, dejme

tomu, ovlivnit, resp. to, co já dělám.

Co si myslíš, že zajímá tvoje diváky?

Já si myslím, že na všechny streamy ty lidi choděj kvůli tomu člověku. Buď je to kvůli jeho

osobnosti, nebo kvůli jeho skillu. Na těch streamech není pro ty lidi zajímavá hra jako

taková, spíš ten člověk. A to buď komunikace, nějaký osobní kontakt s tím streamerem, a

nebo to, že je ten streamer dokáže pobavit, případně ňákej ten skill.

Čeho bys chtěl ve streamování dosáhnout?

Mít nějakou komunitu, která se tam bude vracet a ideálně, aby ta komunita byla co největší.

Mně stačej ty lidi, který se tam budou vracet, já si s nima pěkně pokecám atd.

Jaké jsou důvody, proč streamuješ?

U mě je to vesměs volnočasová zábava pro mě i pro ty lidi. Baví mě to, zabavím se tím,

když mám volnej čas. Dá se z toho udělat fulltime job, ale ten stream musí mít trošku

jinou focus groupu. Tím způsobem, co já to dělám, by to za peníze dělat nešlo, ani nějaká

velká popularita, spíš prostě jen moje volnočasová aktivita.

Co tě vede k tomu, že streamuješ zase příště?

Mně k tomu vedou třeba ty diváci, který i píšou, jestli bude stream nebo něco. Oni už maj

tendenci, ta komunita, která vlastně. . . neříkám, že má v oblibě třeba přímo mě, ale líbí se

jim ten stream, plus dejme tomu se schází u mě na tom streamu, komunikujou tam i mezi

sebou, u mě na streamu už je to taková dejme tomu rodinná komunita. Kvůli nim, kvůli

lidem.
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Příloha č. 2: Rozhovor s Performerem 2 (text)

Jak jsi se ke streamování dostal?

No tak to začalo s mojí zálibou v počítačových hrách. Takže samozřejmě, když se tomu

člověk trošku věnuje, tak se koukne taky občas na to, jak hrajou ty lepší. Nejdřív jsem

začal koukat na profíky, protože mě zajímalo, jak se zlepšit. Pak už to jakoby přešlo spíš

v to, že tě zaujmou některý ty streameři.

Co tě přimělo streamovat?

Asi jsem měl takovej pocit, že k tomu mám třeba taky co říct. No prostě, člověk si to chce

vyzkoušet, jestli budeš mít nějaký diváky.

Vzpomněl by sis, jak vypadal tvůj první stream? (Technické problémy, diváci. . . )

To bylo hrozný. V podstatě byly samý problémy s tim nastavenim, zkoušením, jestli to

funguje. Jinak vzhledem k tomu, že jsem docela aktivní na twitteru, a vím, že mě tam

nějaký lidi čtou, tak jsem to tam dopředu avizoval, tam jsem dal ten odkaz, to byl takovej

pokus tehdy, takže mi tehdy pár lidí přišlo.

Mohl bys popsat, jak stream vypadá dnes, co se od té doby změnilo?

Pak, když už to jelo, když už stream běžel, tak už to bylo v pohodě. Co se obsahu týče, tak

zatímco dřív jsem jako fakt se chtěl spíš zlepšovat, tak teďka spíš jen tak pro zábavu. Na

co mám zrovna náladu si zahrát.

Co streamuješ za hry?

Já se pořád držim RPGček a strategií, nejčastějc poslední dobou to LOLko. Připadně

pracuju s reakcí těch mejch diváků. Když by strašně rádi něco viděli, já tu hru třeba

nemám, tak se pokusím buď zjistit si o ní něco, jestli by mě bavila a příště třeba řeknu jo

jo, sehnal jsem, vyzkoušíme. . .

Které hry jsou podle tebe pro streamování nejlepší?

Když třeba vyjde něco populárního, jako teď to GTA 5. Je to o popularitě těch her. Takže

když se podíváš na Twitch, tak je teď nejpopulárnější LOLko. Takže tak, rozhoduje popu-

larita těch her.

Připravuješ se nějak, než jdeš streamovat?

Zajímavá otázka. Já jsem asi špatnej streamer.
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Jakto?

Vypadá to asi tak, že já se na to dopředu nijak zvlášť nepřipravuju. Takže prostě zavřu

dveře do pokoje, aby mě nikdo nerušil, zapnu kameru, zapnu hru, na kterou mám ten den

chuť a začnu streamovat. Já to streamování asi neberu tak vážně.

Někteří streameři se snaží lidi hlavně pobavit, někteří spíše poučit, někteří ode

všeho trochu a podobně. Jak by ses popsal ty?

No nejsem nějakej bavič, že bych říkal vtipy. Ale budu rád, když ty lidi se budou dívat,

budou se tim bavit. Protože já to taky dělám jen tak pro zábavu. Baví mě, když se někdo

dívá a taky mě baví, když s tebou diváci komunikujou. To je na tom asi nejzábavnější,

ta komunikace s těma lidma. Ano, snažim se i pobavit, ale asi to není ta hlavní zpráva. . .

Chci určitě tam dát nějakou přidanou hodnotu, třeba těch informací. Snažim se vybrat

něco, co doufám, že ty moji diváci třeba neznaj, nebo na to narazili jenom občas.

Sleduješ sám jiné streamery? Bereš si z nich nějakou inspiraci?

Sleduju, ale spíš ty zahraniční, nebo nějaký turnaje. Inspiraci si ani neberu, spíš tam

chodím fakt jen jako divák, pobavit se a tak.

Jaký význam pro tebe mají reakce diváků?

Myslím, že ty diváci to ovlivňují určitě. Přecijen je to taková fráze jak z fotbalu, ale dalo

by se to tak říct. V podstatě když už streamuješ, tak hraješ pro diváky. I když na druhou

stranu. . . ne prostě ano, to je ta podstatná věc toho streamu, že jdeš do světa s tím svým

hraním. Takže seš trošku vázanej na reakci toho publika.

Co si myslíš, že zajímá tvoje diváky?

No já na ně hlavně reaguju. Myslím si, že ta komunikace s nima je základ. Jelikož je těch

diváků málo, tak je samozřejmě jednoduchý s nima komunikovat a prostě vznikaj tam

určitý vazby. Komunikuju s nima přes ten chat, ale já tam nepíšu. Já si to přečtu a reaguju

na to normálně hlasem. Beru je jako určitou formu kamarádů. Já jich nemám moc, jsou to

maximálně desítky diváků. Ale že už je znám, ty lidi se vracej. Pak je vidim ještě třeba

jinde, já nevim na Twitteru. . .

Máš nějaké cíle, čeho bys chtěl ve streamování dosáhnout?

Pořád si říkám, že jo, že přijdu s něčím novým, že se začnu připravovat konečně. Ale jak

na to mám jakoby málo času, tak se mi to zatím moc nedaří. Chtěl bych si odehrát třeba
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nějakou kampaň dopředu, abych věděl o čem mluvit, připravit si něco na příště. Vidím to

u jiných streamerů, ale. . . moc na to nemám čas. Já jenom prostě budu tak streamovat a

uvidím, co se z toho vyvine. Když bude nějakej zájem větší, tak samozřejmě to bude fajn.

Ale jako nemám žádný ambice.

Co tě vede k tomu, že streamuješ zase příště?

V první řadě asi to, že se na to ještě někdo kouká. Kdyby už počet diváků byl nule, tak se

na to asi vykašlu. Takže v první řadě to, že se někdo dívá, že někdo má ten zájem. Že je to

pro někoho.
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Příloha č. 3: Rozhovor s Performerem 3 (text)

Jak jsi se ke streamování dostal?

Když jsem byl mladší, tak jsem hodně začal koukat na Youtube a takhle a říkal jsem si,

mohl bych si to taky zkusit, třeba se taky chytnu, prosadím atd. Takže jsem začal točit

videa na Youtube. Pak jsem s tím jakoby skončil, protože jsem přestal mít čas kvůli škole.

Protože editace těch videí. . . Ona většina lidí si myslí, že natočíš třiceti minutovej záběr

a šoupneš ho na Youtube. Ono je to ve skutečnosti, že natočíš půl hoďky na Youtube,

pak to třeba hoďku, hoďku a půl zpracováváš a pak se to ještě třeba hodinu a půl dává. . .

takže ve finále strávíš třeba čtyři nebo pět hodin, než se to video dá použít. Takže mě

jakoby napadlo, že jednak je to pro mě lepší časově streamovat a jednak je to hlavně

jakoby lepší, co se týče toho, že můžeš živě komunikovat s těma lidma. Twitch a celkově

to streamování je lepší v tom, že můžeš komunikovat s těma lidma a je to hlavně mnohem

míň časově náročný. Když teď už mám všechno nastavený, tak jakoby zapnu OBSko a jdu

streamovat a těch pět hodin, co já bych strávil u editace půlhodinovýho videa, tak prostě

radši streamuju. Takže ke streamování jsem se dostal jakoby přes Youtube a hlavně kvůli

času.

Co tě přimělo streamovat?

Já jsem dřív streamoval. . . hodně jsme hráli jakoby s kámošema třeba LOLko, tak to jsem

viděl, že třeba na český scéně, že se streamuje hodně, tak jsem si říkal, že tím bych se

možná mohl proslavit, tak jsem streamoval půl roku jakoby LOLko. Tím jsem se nijak

moc nechytnul, ale udělal jsem si tam jakoby základnu těch fanoušků.

Pak začal streamovat FattyPillow. Tak streamoval FattyPillow a ten do toho streamo-

vání dal něco úplně úžasnýho, jakoby že. . . baví tě na to se koukat už jenom kvůli tomu,

jakej je to prostě člověk. Já jsem ho sledoval od tý doby, kdy měl na streamu nějakejch 60

lidí a takhle. Ty streamy vypadaly úplně jinak, bylo to něco ve smyslu, že s každým si

tam povídal, když si mu napsal otázku do chatu, tak on ti na ní prostě odpověděl úplně

každýmu z těch lidí, co tam byli. Takže to mi přišlo hrozně úžasný, takový. . . Prostě

dokázalo ti to i hrozně zlepšit náladu. Tak si říkám, mohl bych to taky zkusit, třeba se

tím prostě chytnu. Jelikož to LOLko, já jsem se tam u toho strašně naštvával, je to taková
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prostě naštvávací hra. Tak jsem začal streamovat Minecraft a začal jsem to streamovat a

hrát stylem, že jsem se soustředil na ty lidi v chatu, povídal jsem si tam prostě s nima,

říkal jsem všechny svoje názory, řešil jsem tam s nima všelijaký věci.

Mohl bys popsat svoje začátky se streamováním?

První stream, to bylo plno technických potíží. To bylo určitě nekoukatelný. Hrozně se

to kousalo, jakoby sekalo a takhle. A třeba 14 dní mi trvalo, než jsem ten stream vyladil

do takový podoby, kdy prostě seděl bitrate a všechno bylo koukatelný, vyladění zvuku,

aby se to prostě nesekalo a takhle. Takže to není, že ten člověk k tomu sedne, zapne to a

jede. . . - musí si to všechno jakoby nastavit.

A tvoje prezentace?

Hlavně jsem se soustředil na to, co jsem hrál. Hrál jsem v tý době ještě to LOLko na těch

streamech a tam jsem chtěl ukázat, že jsem dobrej, že to umím a takhle. Takže jsem se

vůbec nesoustředil na ten chat.

Mohl bys popsat, jak stream vypadá dnes, co se od té doby změnilo?

Všechno běží plynule, mám tam spoustu věcí jako pluginy, zvuk už mám dobře vyladěnej,

ta kvalita toho streamu se mnohonásobně zvedla. A můj přístup k tomu streamu. . . - už

se tolik nesoustředím na to, co hraju. Takže kolikrát já dám ruce z klávesnice a 20 minut

si jen povídám s tím chatem, nic nedělám, nic nehraju. Prostě si jenom povídám s těma

lidma, co se na mě přišli podívat. Takže to je asi zásadní změna. Dřív jsem se soustředil

na to, co jsem hrál, a teďka se soustředím na ten chat.

Co streamuješ za hry?

V poslední době streamuju to, co mi počítač dovolí. Nemám nic moc výkonného, ona je to

docela otázka i výkonu, co se vůbec dá streamovat. Streamoval jsem LOLko, hrál jsem ho

dlouho, a když už jsem to hrál, tak jsem si říkal, proč bych si to i nezastreamoval. Teďka

v poslední době zhruba tři měsíce tak na streamech hraju převážně Minecraft, na tom je

hlavně založená ta moje komunita, ty moje streamy, ale hry, který si občas na streamu

zahraju, tak je třeba Outlast, WOW, Robocraft a takovejhle styl her.

Které hry jsou podle tebe pro streamování nejlepší?

Záleží, jak komu to sedí. Někdo streamuje proto, aby ukázal to, co umí. To jsou třeba ty

hry jako je League of Legends, DOTA, Battlefield, Counter-Strike atd. A pak jsou hry pro
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lidi, co to dělaj ve stylu jako já, že si hlavně povídaj a takhle, tak to jsou třeba hry ve stylu

Minecraft, WoW, Hearthstone atd.

Připravuješ se nějak, než jdeš streamovat?

Nedá se říct, že se připravuju. Přijdu ze školy, kolikrát si řikám: mám na to náladu, nemám

na to náladu? Protože nemá cenu streamovat, když má člověk špatnou náladu. Protože

tu špatnou náladu pak dává dál těm lidem. Ty lidi to nebaví, jsou z toho znuděný, jsou

z toho otrávený. Takže je to takový o ničem. Takže nemá cenu streamovat, když člověk

má špatnou náladu. Takže nějakou speciální přípravu nemám. Prostě když mám dobrou

náladu, tak si k tomu sednu, zapnu to a jdu streamovat. Pokud nemám dobrou náladu, tak

nic nebude.

Někteří streameři se snaží lidi hlavně pobavit, někteří spíše poučit, někteří ode

všeho trochu a podobně. Jak by ses popsal ty?

Malinko, není to prioritní, tak třeba naučit třeba něco málo z těch modpacků, co hraju

na tom Minecraftu. Neřekl bych, že se snažím lidi učit něco, nebo je v něčem poučovat.

Nevím, jak bych to řekl, prostě přijdu si jen tak popovídat. Lidi si povídaj se mnou, já si

povídám s nima. Není to, že bych je něco učil, nebo bych se je prostě snažil pobavit. Jako

taky, taky mám občas náladu, taky mám občas streamy, kdy dělám kraviny, ale většinou

jsou to fakt streamy, kde si povídám.

Jaký význam pro tebe mají reakce diváků?

Jejich význam je úplně obrovskej, protože kdyby nebyli diváci, tak ani já nestreamuju.

Teď v poslední době se právě ta komunita rozrostla natolik, že na streamech mám vždycky

minimálně 10 lidí a z toho víc než polovinu jsou lidi, kteří tam jsou každej stream, co mě

podporujou, co mi píšou, že jsem dobrej. . . ne, že bych se chtěl chválit nebo tak něco, ale

ten člověk má pak takovou jakoby lepší náladu. Úplně úžasný je, člověk dostreamuje a

na fanpage mu pak přijdou zprávy ve stylu: děkuji ti za stream, super stream, zlepšil si

mi náladu. To si pak přijde člověk, že jakoby něco dokázal. Hrozně i mně samotnýmu to

zlepší náladu.

Co si myslíš, že zajímá tvoje diváky?

Já se občas zeptám, co je víc baví. Jestli když hraju, nebo jestli když si s nima povídám.

90 % lidí většinou napíše, že je víc baví, když si s nima povídám, když řešíme nějaký téma
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nebo nějaký moje názory a tak. Myslím, že je víceméně zajímám víc já jako osoba, než to

co hraju.

Máš nějaké cíle, čeho bys chtěl ve streamování dosáhnout?

Každej člověk, co něco takovýho začne, by se tadytim chtěl proslavit, chtěl by si tim

vydělávat a takhle. Ale není to ten důvod, proč streamuju. Že bych si chtěl tím nějak

vydělat, nebo že bych se chtěl proslavit nebo takhle. Vím, že tohle říká většina lidi, ale já

streamuju proto, že mě to prostě baví. Hlavně mě to baví. Že to není jen sezení u počítače,

ale že těm lidem prostě něco i jakoby dávám. Když se někdo nudí, nemá co dělat, tak se

prostě přijde podívat. Popovídám si já s ním, popovídá si on se mnou. Prostě kolikrát mi to

zlepší náladu. Nemám nějaký cíle, že bych prostě chtěl dosáhnout, že bych tam měl 2000

diváků, 30000 followerů a tak. Pobavit lidi, pobavit se s nima. Abych se u toho nenudil já.

Co tě vede k tomu, že streamuješ zase příště?

Čekám, že zas přijde pár lidí, že si zas budu mít s kým povídat a že zas bude nějaká sranda,

něco prostě vymyslím. Získám nový fanoušky, získám nový followery. Nemám nějak

vyloženě, že cítím, že dneska bude donate.

Ovlivňuje streamování nějak tvůj normální život?

No, třeba jsem měl i kolikrát jít ven a říkám si: ty jo, pak by na mě mohl být někdo

naštvanej, že jsem nestreamoval, tak jsem radši odřekl ten venek a šel jsem streamovat.

Nebo když jsem třeba ve škole, tak jsem byl jedničkář, dvojkař, teďka asi musím říct,

hlavně kvůli tomu streamu, tak jsem na čtyřkách, tak jsem si řekl dost, takhle to dál nejde,

takže v poslední době streamuju minimálně.

Je potřebná soudnost při tom streamování?*

Hlavně by tamměla bejt soudnost k sobě. Aby se zamyslel, jestli vůbec má cenu streamovat.

Jestli dělá něco užitečnýho, nebo akorát mu tam lidi chodí nadávat.

Jak vnímáš českou komunitu na Twitchi? Jsou konkurence, nebo kamarádi, jak

je vnímá?*

Jak koho. Když třeba nedosahuje tý kvality streamu, co mám já a má tam 4x víc lidí, tak

toho beru jako konkurenci. Ale když jsou lidi lepší než já, nebo jsou na tom kvalitou

stejně, tak těm kolikrát přijdu na stream a podporuju je. Třeba i tak, že se o nich někde

zmíním, někde je sdílnu a tak.
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Příloha č. 4: Rozhovor s Performerem 4 (text)

Jak jsi se ke streamování dostal?

Všechno to vlastně začalo, když jsem začínal hrát WoWko v té době. A hodně jsem sledoval

streamery, že se jim to vlastně daří, a celkově se mi to vlastně zalíbilo. Časem když jsem

měl výkonnější počítač, než na tu samotnou hru, tak jsem si říkal, tak proč to prostě

nezkusit i na svojem. Že to hardwarově zvládnu na tom počítači. Tak jsem to prostě chtěl

zkusit a bral jsem to jako formu, která mi pomůže se nějak zlepšit v tom, co jsem dělal

v té době.

Co tě přimělo streamovat?

Já jsem to bral. . . protože já jsem viděl svůj pohled na tu hru. . . vlastně vnímal jsem chyby

ze svojí strany. Ovšem já jsem si řekl, že ještě názor ostatních lidí, kteří to mohou vidět

jinak přes to streamování, tak by mi mohl také pomoc. Tak jsem prostě začal streamovat

a snažil jsem se od těch lidí dostat nějakou zpětnou vazbu k tomu, jak se mám vlastně

zlepšit v tom hraní.

Mohl bys popsat svoje začátky se streamováním?

První stream nebyl velice vyvedený. Co se dívali lidi, tak byli asi čtyři spolužáci a jinak

nějací tři čtyři fanoušci, kteří víceméně jenom nadávali na to, protože technika byla špatná,

bylo to špatně nastavené, jak zvukově, tak vlastně i vizuálně, byla tam fakt opravdu špatná

ta kvalita, ale měl jsem z toho určitou radost. Protože postupně se tam vystřídalo nějakých

15 náhodných lidí, a z toho 13 mě sice vyhejtilo, nadávali mi, jak to není prostě pěkné, ale

dva měli nějakou konstruktivní kritiku. A díky tomu se to vůbec mohlo dále posouvat k

lepšímu.

Mohl bys popsat, jak stream vypadá dnes, co se od té doby změnilo?

Určitě. Teďka je tam jak kvalitní zvuk, už jsem si dokonce kupoval headset kvůli tomu,

počítač už je tam teďka grafika opravdu libová, dá se to srovnat s většíma streamama.

Teďka už je tam úplně celkově jiná vizáž toho streamu. Už je živější, není to tak mrtvé,

tak jednoduché. A taky to nese ovoce sebou že jo, taky je tam více lidí.

Co streamuješ za hry?

84



Převážně LOLko. Opravdu hodně ojediněle tam dám CSko, popřípadě Hearthstone. Ale

single player, nic takového tam nedávám.

Které hry jsou podle tebe pro streamování nejlepší?

Je to hodně ovlivněno dobou, jaká hra je v té době nejpopulárnější. Třeba teď se vyplatí

nejvíce League of Legends, to je určitě číslo jedna, druhé bych řekl Minecraft nebo CSko.

Popularita dané hry, nebo jestli se v té hře odehrává nějaké mistrovství zrovna.

Když se odehrává v DOTĚ, teďka bylo nějaká mistrovství, tak to mělo 200 000 diváků

zatímco ostatní byly pod 100 000 většinou. Takže v té době bylo nejlepší hrát tu DOTU, a

ty lidi koukali i na hry spojené s Dotou kvůli tomu mistrovství.

Připravuješ se nějak, než jdeš streamovat?

Víceméně nepřipravuju se na to nijak, je to spontánní. Jenom samozřejmě, aby sem

nevypadal jak úplnej bůh ví co. Takže jenom trošku vizuálně. Ale jinak psychicky příprava

nemusí být. Je prostě jenom, že ty hraješ a do toho jenom komunikuješ mírně s těma

lidma. Ale v podstatě jim přenášíš to, co reálně probíhá i u tebe.

Někteří streameři se snaží lidi hlavně pobavit, někteří spíše poučit, někteří ode

všeho trochu a podobně. Jak by ses popsal ty?

Jako streamer určitě nejsem bavič. Já jsem zaměřenej na to, že prostě můj stream má

kvalitu naučnou. Prostě je naučný ten stream. Snažím se to formulovat tak, abych jak

já, abych si mohl vzít nějakou kritiku od těch diváků, tak i oni se mohli něco přiučit.

Nesnažím se ty lidi nějak bavit, řekněme, že občas řeknu nějaký ten vtípek, ale to je spíš

proto, aby to tam nebylo jak ve škole. Ale snažím se prostě jenom ukázat něco nového a

zase přijmout od těch lidí něco nového.

A taky oproti těm lidem, co jsou baviči, tam mám úplně jiné publikum než mají oni.

Sleduješ sám jiné streamery? Bereš si z nich nějakou inspiraci?

Víceméně nesnažím se brát inspiraci, koukám na jiné streamy samozřejmě, koukám na

podobné streamy jaké mám já, ale neberu si z nich inspiraci, protože v česku je tadyto

silně označováno jako kopírování. A tomu se snažím vyvarovat. Takže já se pobavím nad

jiným streamem, ale nesnažím se ho nějak kopírovat nebo se jím nějak inspirovat. Jenom

prostě řeknu, že se mi fakt líbí, ale nechám tu osobu tak, aby byla jediná, která to tak dělá.

Jaký význam pro tebe mají reakce diváků?
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Podle toho, jaká reakce to je. Pokud je to čistá kritika, tak víceméně nemá žádnou váhu.

Protože on si z toho jen vyléčí svoje komplexy a mně to nic víceméně nedá. Pokud je to

nějaká kritika, z které já si můžu něco odnést, tak za to jsem rád. Přestože to je kritika, tak

já si z toho něco odnesu a zkusím to změnit a snažím se na to opravdu zapracovat. Hodně

často dokáže zkazit náladu, když tě tam někdo prostě přijde jenom vyhejtit a přijde tam

asi deset lidí. Ale jinak to je úplně. . . Já rád komunikuju s těmi lidmi, ať je to jakákoliv

forma komunikace. Takže tohleto je asi tak jediné, co mi dokáže zkazit náladu.

Co si myslíš, že zajímá tvoje diváky?

Jak koho. Nový divák neví, co přesně od toho streamu má očekávat. Pokud je to člověk,

kterého baví se třeba něco naučit, kterých je na tom streamu méně, tak ten očekává, že

budeš méně komunikovat s těmi lidmi, ale budeš se jim snažit to vysvětlovat v průběhu,

aby se oni nemuseli první zeptat, než ty na to odpovíš. Ale bohužel větší část publika je ta,

která tam přijde a chce se pobavit. Tak chtějí, ať děláš kraviny, ať piješ dejme tomu, to je

celkem časté na streamu atd. Když to prostě nemají to, co přesně chtějí, tak buď odejdou,

nebo začnou nadávat. Nejčastější dvě reakce s tím, že nadávají častěji.

Máš nějaké cíle, čeho bys chtěl ve streamování dosáhnout?

Samozřejmě, většinou to není v počtu diváků, které mám, ale je to v počtu followerů nebo

popřípadě lajků na fanpage. Momentálně můj další milník, teď nedávno jsem hitnul 300,

další mám naplánováno 500. A je to pro mě taková motivace pokračovat. Snažím se to

dávat po menších krocích, aby to bylo splnitelné, dosažitelné a měl jsem z toho následně

radost. Abysem měl další motivaci v tom pokračovat.

Co tě vede k tomu, že streamuješ zase příště?

Mně to přijde že, když ze začátku jsem tu motivaci moc neměl, ale teďka když už mám

300 followerů, tak si řeknu: Jeden z těch 300 lidí se teďka může nudit a ty je bavíš. Tebe

rádi sledujou a proto tam mají ten follow. A ty je nesmíš zklamat tím, že ten stream prostě

nezapneš. I toto je moje motivace k tomu to zapnout. A taky já se s těma lidma rád bavím,

je to příjemné. Mám tam fakt příjemné publikum, takže mi to nedělá žádný problém se

s nima pobavit. A jsem za to rád.

Ovlivňuje streamování nějak tvůj normální život?
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Streamování víceméně neovlivňuje ten život, pokud člověk nejezdí na nějaké akce s tím

spojené. Dejme tomu, že já jezdím i na LOL akce a jakožto streamer mám určité dejme

tomu výhody. I přes to, že jsem malý streamer, tak mám VIP vstupy dejme tomu, prostě

zná mě více lidí. Ale v normálním světě kdyby člověk nejezdil na tyto akce, tak to nemá

sebemenší vliv.

Existuje v tvé kariéře nějaký moment, na který bys byl pyšný?

Byl by sem na sebe pyšný, kdyby sem tam měl dejme tomu 1000 lidí na tom streamu a

každý z nich by byl určitou formou rád za to, že jsem je opravdu něco naučil a vzali by si

něco z toho co jsem jim právě řekl na tom streamu. Což je pro mě důležité ty lidi jim něco

říct a něco nového je přiučit.

Je potřebná soudnost při tom streamování?*

Když to tak řeknu, tak jak na české, tak zahraniční scéně jsou lidé, kteří streamují, aniž by

mi přišlo, že opravdu chtějí streamovat a nemají tu soudnost si to připustit. Oni nejsou

v tom nějak dobří, většinou je špatná kvalita. Nic to nepřináší. Oni nejsou ani vtipní, ani

to není naučné, ale oni nemají prostě tu soudnost připustit, jestli prostě je to jejich chyba.

Hrají pro tebe roli donaty?

Neberu na ně žádný velký ohled. Jsem opravdu rád, když mě někdo chce podpořit. Ale

nežiju z toho. Mám z toho radost, že mě někdo chce podpořit, že moje věc, kterou dělám,

má smysl a proto mi pošle i peníze, aby to mělo i dále smysl. Ale taky to beru jako velkou

řekněme. . . že najednou potřebuji splnit nějaký úkol pro toho člověka. Takže samozřejmě

mu poděkuju na tom streamu, poznamenám ho dole, jako že mi přispěl a nadále se mu

snažím být jaksi po ruce.

Já třeba si s těma lidma i konrétně osobně píšu a snažim se jim i pomáhat. Prostě aby

věděli, že se to opravdu vyplatilo.
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Příloha č. 5: Rozhovor s Performerem 5 (text)

Jak jsi se ke streamování dostal?

Já jsem nikdy nesledoval streamy, vůbec jsem se o tohle nějak nezajímal, občas jsem

shlídnul nějaký ten Youtube. Já jsem byl na stáži v Berlíně, na měsíc jsem tam pracoval,

tam jsem si vydělal nějaký peníze a říkal jsem si: „Sakra, možná bych si mohl koupit nový

počítač“. Já jsem o streamování ani nemohl přemýšlet, protože jsem na to prostě neměl

ten počítač, který by mi to zvládnul. Tak jsem si teda koupil počítač novej, přijel jsem

domů.

Ještě se mi stala taková věc v létě, kdy mi řekl kamarád, pojď, potřebuju, aby si

mi odkomentoval jeden turnaj. A já jsem řekl „cože, já mám jít komentovat? Tak jsem

komentoval osm hodin v kuse. A to jsem ještě nestreamoval, já jsem jakoby mluvil do

mikrofonu jenom. Takže takhle jsem začal.

Pak jsem si koupil ten počítač a řekl jsem si: Tak já to teda zkusím, streamovat. Nic

jsem o tom nevěděl. Já jsem strašnej antitalent, co se týče nějaký techniky, vážně, já umím

v malování, to je všechno. Tak jsem si našel nějaký kamarády, který mi s tím pomohli,

takže jsme nějak udělali základní nastavení streamu a zapnul jsem stream. No a už druhej

den jsem na streamu měl 300 lidí. Mě to začalo strašně bavit a prostě čtrnáct dní. . . to

jsem zrovna měl prázdniny myslím. . . obden streamoval. A to jsem streamoval League of

Legends.

Takže streamuju od října 2014 asi do února 2015. Pak jsem měl asi tříměsíční pauzu,

teďka jsem se do toho zase dal a musím říct, že mě to baví, asi tak bych to řekl.

Abych to shrnul, vůbec jsem neměl v plánu nikdy streamovat, ale díky tý stáži v Ně-

mecku jsem měl ty prostředky pro ten počítač, a řekl jsem si tak teda zkusím ten stream,

když už to mám.

Co tě přimělo začít streamovat?

Já jsem si o prázdninách 2014 řekl. . . já jsem takovej člověk, co rád něco organizuje, nějaký

turnaje. A prostě jsem se nějakým způsobem dopracoval na administrátora na jedný

stránce o League of Legends. A tam jsem se dostal k tomu prvnímu komentování, kdy

jsem ještě nestreamoval, a tam se mi líbilo. . . já jsem popravdě i trošku egocentrik, což
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streamer asi v něčem musí bejt. Protože aby ty lidi zaujal, tak musí být egocentrik, aby

tam ty lidi upoutal, aby tam ty lidi bavil.

Takže jsem komentoval a teď se mi líbilo, že lidi se zajímají víc o mě, než o samotnýho

streamera, což se mi fakt líbilo. Takže jsem si říkal: to by mohlo být fajn, kdybych strea-

moval. No ale neměl jsem na to ten počítač. Pak jsem si koupil počítač a řekl jsem si „tak

zkusím stream“. A bylo to tam.

Vzpomněl by sis, jak vypadal tvůj první stream? (Jestli byly např. nějaké tech-

nické problémy, diváci...)

Já jsem totální antitalent, co se týče nějaký techniky, takže jsem se podíval na nějaký video

na Youtube jak nastavit OBSko, samozřejmě jsem tomu vůbec nerozuměl, nějakej binrate,

já ani nevěděl, co to je, kamarád se mě zeptal, od koho mám internet a já jsem mu přečetl

„připojeno“. To je jediný, co jsem mu dokázal říct. Takže nějak jsem to nastavil, ale tam u

mě byl problém. . . já jsem si neuvědomil, že na streamování je strašně důležitej upload.

A já měl upload asi 800kB. Takže jsem streamoval typem, že se to sekalo. . . Takhle jsem

streamoval asi dva měsíce. A s tímhle, strašným nastavením, žádný overlaye, mizerná

webka, a takhle jsem tam dokázal, za dva měsíce se mi tam podívalo celkově asi 30-40

tisíc lidí. S timhletim nastavenim. To se mi i tak líbilo. Pak jsem si to nějak trošičku zlepšil.

Teď myslím, že ten stream už je celkem v pohodě. Teda. . . já mám pořád problém s tím, že

mi stream padne. Hejbnu s něčim špatně, začne se mi dělat něco s antivirákem a najednou

bum, padne mi stream. Oni už to ale lidi na streamu znaj, tam je sranda v tom, že mi padne

stream. Lidi už to tam znaj, že mi padne stream a neodchází. Někteří.

A jak ten stream vypadá dneska, jak bys ho popsal?

Já bych se na ten svůj první stream nekoukal. Jeden streamer mi dal radu, že streamer,

aby zaujal lidi, tak buď musí mít dobrou kvalitu streamu. Jako vážně, na stream se kouká

úplně krásně, když ti tam jede ta hra v 60 fpskách, webka je úžasná, má tam to pozadí, má

tam krásný overlaye, celkově je to takový hezký. Na to se hezky kouká. I když vás ten

člověk třeba nebaví, tak na tohle se dobře kouká. Nebo musíte bejt skilla, musíte bejt v tý

hře fakt dobrej. Že to fakt umíte a ty lidi se na vás koukaj třeba kvůli tomu, že je něco

naučíte. A třetí věc je to, že musíte lidi bavit. Prostě musíte kecat a bavit lidi.

Jaké streamuješ hry?
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Já jsem začal s LOLkem, zkoušel jsem i WOWko, zkoušel jsem Hearthstony, CSko, ale to

mi nešlo moc. Takže dá se říct, že hlavní stream je u mě LOLko.

Který hry jsou pro streamování nejlepší?

Já si myslím, že na český scéně vede CSko a LOLko. Nejsem si jistej u DOTY, myslim si,

že DOTA v tomhle celkem zaostává, co se týče streamu na český scéně, ale řekl bych, že

LOLko je v tomhletom na český scéně nejlepší, že tam těch streamerů je nejvíc. Ono je to

hlavně tak, že pokud máte stream a začnete streamovat, řekněme CSko, a streamujete půl

roku, najednou si řeknete, mě CSko nebaví, půjdu streamovat LOLko. Tam vám ty lidi

nepřijdou. Lidi jsou zvyklí na CSko, najednou tam streamujete LOLko.

A taky bych řekl, že třeba nový hry. Třeba teďka GTA5. Najednou každej koukal na

GTA5. Pak tam byl DayZ. Na to taky koukal každej. Takže taky o tomhle to je.

Já jsem vždycky večer hrál na streamu Outlast a Slendermana. Lidi to bavilo, protože

já se strašně bojím, lidi tam brečeli smíchy, já strachy.

Někteří streameři se snaží lidi hlavně pobavit, někteří spíše poučit, někteří ode

všeho trochu a podobně. Jak by ses popsal ty?

Já se považuju za streamera, kterej spíš se asi pobaví. Protože já na tom tim skillem ani

nejsem moc dobře, nejsem na tom úplně nejhůř, ale. . . Prostě ze mě si lidi dělaj srandu na

tom streamu, ale já to beru a oni to taky berou ze srandy. Prostě si děláme srandu, jakej

jsem špatnej v tom, je to sranda. Já bych se řadil spíš jako ten typ streamera, kterej je tam

od toho pobavení.

Já třeba nemám rád takový ty giveaway a takový věci. A teď tam každej jde, aby tam

něco třeba vyhrál. Já tam nechci natáhnout lidi kvůli tomu, aby tam ode mě něco získali,

já chci, aby tam přišli kvůli mně.

Sleduješ sám jiné streamery? Bereš si z nich nějakou inspiraci?

Já jsem začal LOLkem, protože jsem tam viděl nějakou srandu. Můj nejoblíbenější zahra-

niční streamer je Nicktron. To je takovej zvláštní typ streamera. K němu tam člověk jde

jen proto, aby se pobavil. On má skill nulovej. On je vážně špatnej. Když ho vidíte poprvé,

to brečíte smíchy. On tam brečí na streamu, dycky ho někdo zabije, on tam začne brečet,

on si dělá takovou prdel ze sebe. . . On není hloupej, on to ze sebe dělá všechno, a to se mi

na něm strašně líbí. On za to zaprvý má velký peníze, protože ty donaty a subscriby tam
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má, ty lidi tam prostě jdou, protože se pobaví. Když mám špatnou náladu, jdu se na ten

jeho stream podívat.

Co se týče českej streamerů, já začal koukat na streamy, abych se srovnával. V něčem

to musíte dělat, abyste se zlepšovali. Je dobrý se třeba koukat na nějaký ostatní streamy,

co tam zlepšit, i s těma streamerama si povídat třeba, ale až díky tomu, jak jsem začal já

streamovat, takže z toho důvodu jsem začal koukat na ostatní streamery.

Jaký mají pro tebe význam diváci?

Já na jednu stranu streamuju, jak hraju, a na druhou stranu jsem na ten stream nahodil

lidi díky tomu, že já jsem komentátor tý hry, organizuju turnaje, organizuju mezinárodní

zápasy. A na tohle lidi táhnu. Já neříkám, že jsem dobrej komentátor, lidi tam maj i kecy

na mě, nebo nelíbí se jim to, no ale s tím se holt člověk musí smířit, protože to je taky

součást streamu. Protože tam vám přijdou lidi na začátku a budou vás tam hejtit, budou

vám tam nadávat. A to člověka celkem zamrzí. Na to člověk není zvyklej, že by byl někde

venku a pořád tam na něj někdo křičel, jakej je to zmrd atd. Musíte se na to naučit. Protože

ty tam dycky budou hejtři.

Na jednu stranu je taky hezký, že vás tam ty fanoušci podpoří. No, a abych přešel

teda k těm lidem. Já jsem začínal se streamem, měl jsem tam tři lidi, druhej den jsem

tam měl 500 lidí, protože jsem dělal ten zápas. No a momentálně mám nějakých 3700

followerů, s tím, že bych tam měl mít 90000 shlédnutí na mém streamů, na facebooku má

moje stránka přes 1000 lajků. Když se připojíš do tý hry, tak se mi celkem často stane, že

mě i poznávaj, to se mi celkem líbí. Baví mě to. Je to i o času. Stream je strašně moc o času.

Připravuješ se nějak na streamování?

Na některý streamy se vážně musím připravovat i pět hodin dopředu. Jelikož jak tam

mám ty zápasy, tak je tam strašně domlouvání, musím sehnat ty zahraniční hráče, musíte

zařídit ten match making, udělat pavouka, musíte si udělat tabulky v excelu, 80 lidí vám

jde ten turnaj hrát, a teď někomu spadne počítač, někomu vypadne elektrika, někdo má

problém s tím, že něco se mu nelíbí. Já když dělám něco takovýho, tak si musím najít ještě

další tři lidí, který mi s tím pomůžou. A fakt jako nějaká ta kooperace tam musí bejt.

Třeba i načasování streamu je důležitý. Řekněme, že já streamuju League of Legends,

což je hodně sledovaná hra a já mám prostě stránku (facebook, pozn. autor), kam hodím
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obrázek, napíšu tam, že stream jede, a něco k tomu napíšu, co zrovna se tam na streamu

bude dít. A je to večer a přijde mi tam 8 lidí. A pak zapnu stream řekněme v 6 ráno, nikam

jsem to nehodil, ani jsem o tom nikomu neřekl. A během hodiny a půl se mi tam nahrnulo

80 lidí. To člověk nepochopí.

Máš nějaké cíle, čeho bys v tom streamování chtěl dosáhnout?

Já to cejtim tak, že já jako streamer. . . se snaží tam mít asi co nejvíc lidí. Na jednu stranu

by tam chtěl mít triliardy lidí, na druhou stranu člověk je šťastnej, pokud má na streamu

500, 600 lidí. Když si uvědomíš, že 600 lidí doma nebo na Slovensku se na tebe kouká. A

teď si to představí člověk, že by stál někde v realitě na nějakym pódiu a bylo by tam celý

divadlo plný. To je něco neskutečnýho.

Na druhou stranu se mi strašně líbí nějakej stream, kde je 30 lidí. To je tak úžasný.

Protože já jsem si na streamu našel lidi, se kterejma si celkem rozumim teďka, potkal

jsem tam fakt spoustu suprových lidí. S některejma jsem se potkal i v realitě, normálně

jsme někam šli pokecat. Taky jsem našel blbce, se kterejma jsem se sešel v realitě a řekl

jsem si: hmm ne, ty jsi člověk, kterej by mi nepadnul, s tebou bych se nebavil. Takže můj

cíl byl hodně v tom komentování, dostat se na nějakou úroveň, Micaka a podobně. A ty

mezinárodní zápasy dostat do povědomí český LOL komunity.

Co vás vede k tomu, že streamujete zase příště?

Já tam mám prostě lidi, že už si spolu píšeme na Facebooku, povídáme si o našich

osobních věcech, a ten člověk mi třeba napíše, že je smutnej, že by si přál, aby mě viděl

na tom streamu, tak já mu říkám: tak jo, tak dneska celej stream patří jakoby tobě. A

zapnu ten stream. Já jsem třeba vůbec neměl náladu zapínat ten stream. A já ten stream

zapínám kvůli těm lidem, který mi třeba napíšou, že mají nějakou špatnou náladu, že by

bylo super, kdybych jim třeba zapnul ten stream. Vem si, že člověk třeba zapne ten stream

kvůli někomu, má tam třeba 100 lidí a je to takový hezký. Mám streamy, kde mám tři lidi

na streamu. Člověk ale u těhle situací nesmí ztrácet naději. Protože druhej den tam může

mít 300 lidí. Je to asi o tomhle.

Takže finanční aspekt pro tebe nehraje roli?
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Donate tlačítko tam mám, dal jsem si ho tam po nějakých měsících. Ten donate. . .

mohl jsem si za to koupit celkem hezké kvalitní dioptrické brýle, který jsem potřeboval.

Pár tisíc jsem tam získal na tom. Což se mi teda líbí.

Takhle, já asi chci bejt známej, abych to řekl narovinu.

Jak ovlivňuje streamování tvůj normální, psychický život? (zásah streamu do

osobního života)

Před streamem nijak nervozní nejsem, když ho vypnu, tak jdu spát a jinak zase zapnu

stream.

Já jsem měl strašně rád hry. Hraju už asi od dvanácti, mě to vždycky bavilo. Ale

popravdě, já jsem se za to vždycky styděl. Styděl jsem se za to, že hraju. Nevím proč, asi

by člověk neměl se stydět za to, co ho baví, ale prostě jsem se za to strašně styděl. Nikomu

jsem to neříkal, ani to o mně lidi nevěděli, že hraju. A jak jsem začal streamovat, jak to

dáváte na facebook, tak najednou mě lidi našli. Lidi ze třídy, mě našli, že streamuju. A to

už jsem byl v nějaký tý pokročilejší fázi, kdy už jsem měl asi 2000 followerů. A jednou

jsem přišel do školy a oni: čau <přezdívka>. Já říkám: a do prdele.

Teď už je to v pohodě, ale na začátku se mi smáli. Ale na jednu stranu jsem strašně

rád, že se to dozvěděli, protože se to ze mě tak strašně uvolnilo. Teď už se za to nestydím,

prostě jdu a řeknu: hraju LOLko a streamuju. Fakt mě to baví a dělám něco, co mě baví a

jsem za to strašně rád.

Taky jsem člověk, co se neumí vyjádřit. A musím říct, že to komentování mi v tomhle-

tom dalo strašně moc.
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Příloha č. 6: Rozhovor s Performerem 6 (text)

Jak jsi se ke streamování dostal?

Já mám tři kamarády, kteří chtěli hrát některé turnaje, takže jsem začal streamovat turnaje,

potom i sólovku atd. Důvodem byli kámoši.

Vzpomněl by sis, jak vypadal tvůj první stream?

První stream no. . . to bylo takové, že. . . nastavení bylo, tak jaké mělo být, ale ohlasy byly

dobré. Ale trvalo si s tím ještě trochu pohrát.

Mohl bys popsat, jak stream vypadá dnes, co se od té doby změnilo?

Asi před třemi týdny jsem začal s tím, že jsem začal dělat sólovku atd., udělal jsem si

řekněme minireklamu na tryhardu atd., začali mi tam přibývat lidi, nestěžuju si, jediné,

co mi vadí je, že si nemůžu změnit rozlišení streamu atd., ale nastavení je v pohodě, lidi si

nestěžují na takovéto věci, a progres se vyvíjí tak, že lidi jsou většinou spokojení.

Co streamuješ za hry?

Taky, jelikož hraju jenom LOLko, tak streamuju jenom LOLko, příležitostně nějaké online

hry.

Které hry jsou podle tebe pro streamování nejlepší?

Nejhranější hra na Twitchi je většinou to LOLko. Ale jak jsem říkal, buď se chodíš koukat

na to, jak ten člověk hraje, aby ses zlepšil i ty, tam vidíš i to, jak on sám se zlepšuje ten

streamer, nebo tam chodíš za zábavou, že se chceš zasmát, na nějakém týpkovi, co si ze

sebe dělá srandu a nebo něco předstírá.

Někteří streameři se snaží lidi hlavně pobavit, někteří spíše poučit, někteří ode

všeho trochu a podobně. Jak by ses popsal ty?

Snažím se být normální člověk. Ukazuju lidem jak hrát, odpovídám na nějaké dotazy a

nesnažím se ze sebe dělat nějakýho dementa. A ani se snažit nebudu.

Připravuješ se nějak, než jdeš streamovat?

Ne, prostě to jen zapnu a hraju svojí hru.

Sleduješ sám jiné streamery? Bereš si z nich nějakou inspiraci?
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Maximálně večer, když se nudím, tak si pustím nějaký stream for fun. Jinak že bych si

z toho streamování jiných hráčů něco pro svůj stream tak to ne, maximálně jen se zlepšuju

díky tomu, že koukám na nějaké pro hráče na zahraniční scéně.

Jaký význam pro tebe mají diváci?

Čím víc lidí, tím víc víš, že ty lidi tam přijdou za tebou, když si neděláš ze sebe srandu, tak

uznávají, že si v té hře dobrý a prostě ten stream je kvalitní. Hlavně když se ty lidi vracejí,

tak je z toho dobrý pocit. Když chodí lidi každý den na ten tvůj stream a ještě k tomu je

něco naučíš. Je to dobrý pocit.

Co si myslíš, že zajímá tvoje diváky?

Jak jsem říkal předtím, ty lidi si z toho odnáší zlepšování, zároveň se ptají, jaký je ten

streamer, takže si z toho odnesou nějaké informace, které můžou použít pro jejich vlastní

zlepšování, samozřejmě, tak chodí i kvůli tomu člověku, že si ho oblíbili, ať už chováním,

vyjadřováním, nebo tím, jaký na tom streamu je a jak se snaží mluvit s tím publikem, není

arogantní atd.

Čeho bys chtěl ve streamování dosáhnout?

Zvětšovat fanbase, počet diváků, víc na sebe upozornit,a být čím dál lepší.

Jaké jsou důvody, proč streamuješ? Finanční?

S tím, co mám teď, tak určitě ne. Ale možná v budoucnosti, člověk nikdy neví, co se může

stát. Ale já to dělám spíš proto, abych lidem ukázal něco ze svého. . . jak to hraju. Abych

měl zisky, tak bych potřeboval strašně moc diváků a na to czsk streamy ještě nemají.

Co tě vede k tomu, že streamuješ zase příště?

To, že se lidi ozvou, kdy zase bude stream. Protože mi třeba lidi píší, kdy už to zapnem, že

mě chtějí vidět znovu. Kvůli těm lidem. Když to zapneš a lidi mají ty followy, tak se ti tam

během deseti minut dostane i ta stovka.
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Příloha č. 7: Rozhovor s Performerem 7 (text)

Jak jsi se ke streamování dostal?

Já jsem se začal dívat na streamy tak před rokem, rokem a půl, hrál jsem LOLko a říkal

jsem si tak možná bych to taky mohl zkusit. . . tak jsem to furt odkládal, odkládal. Jednoho

krásnýho dne jsem se vzbudil, že to realizuju, tak jsem si stáhl OBSko a začal jsem.

Streamuju tak tři měsíce. Nestreamuju vůbec dlouho. Prostě impuls. Nebylo to úplně tak,

že bych to chtěl brutálně rozjet.

Co tě přimělo začít streamovat?

Abych řekl pravdu, tak já jsem měl ještě jednoho kamaráda, se kterým jsme hráli WoWko

a on v podstatě začal streamovat asi před půl rokem. Tak jsem se tam šel podívat, kolik

tam měl lidí a tak. Tak jsem se ho ptal kolem toho nastavení toho streamu a takové různé

věci a jak to zvládá a pak jsem si říkal: tak když to streamuje on, tak to bych mohl taky

začít ne?

Ale plán, že bych někdy streamoval, jako to už jsem uvažoval dlouho. Akorát jsem se

k tomu nemohl dokopat. Tak to byl takovej poslední impuls, dá se říct.

Vzpomněl by sis, jak vypadal tvůj první stream? (Jestli byly např. nějaké tech-

nické problémy, diváci..)

No jasně, to jsem se sral s bitratem, nastavení poměru stran, zvuk byl na hovno, co se

týkalo muziky, ta byla moc nahlas, moc potichu, s tím jsem se sral tak 10 streamů, než

jsem to uvedl do provozu. A co se týče lidí tak jo, sem tam se přišli podívat, ale jak říkám,

ty technické potíže většinou ty lidi odradili ze začátku. . . relativně dlouho mi trvalo, než

jsem to optimální nastavení našel.

Jaké streamuješ hry?

Kromě LOLka občas ještě hodím Superhexagona, ale to je fakt málokdy.

Který hry jsou pro streamování nejlepší?

Já bych to řekl takhle, že musí to být hra co je e-sport, nebo zase nějaká hodně zábavná

troll hra. Základ je, že to musí být populární hra, když je ta hra free, tak to je plus, nebo

hodně levná hra, když se to dostane k více lidem, a taky to musí hra, která má dejme tomu

hodně velký skillcap. Což třeba ty MOBY určitě jsou.
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Protože ta hra je už tak tvořená, že se na to bude někdo dívat. Nebo taková ta hra s tou

kozou. To kdyby hrál Fattypillow, tak bude mít lidí ještě více.

Někteří streameři se snaží lidi hlavně pobavit, někteří spíše poučit, někteří ode

všeho trochu a podobně. Jak by ses popsal ty?

Já bych neřekl, že přímo lidi chodím pobavit, ale zase je tam určitá míra, že si někdy

udělám prdel, nebo se prostě o něco snažím, ale na druhou stranu, já se vyloženě nesnažím

lidi zaujmout. Ale já prostě nesnáším nějaký ty lidi, ty sellouty, prostě natáhnout lidi. . .

takový ty marketingový. . . tady to já úplně nenávidím, protože já dělám v obchodu, takže

tadyto mám na talíři dennodenně, to mám v práci, takže to je v podstatě takovej můj

protest ten stream. Když někdo přijde a řekne mi, kdybych udělal tohle a tohle, tak budu

mít víc lidí, tak ho akorát vyfakuju.

Ale ono to tak je, že ty lidi chodí kvůli té osobnosti. Třeba z jakého důvodu má (jeden

z informantů) 1000 lidí a (jeden z informantů) 30, i když je to challenger. Tady je to určitě

čistě o tom, jaký jsi člověk. To je důvod číslo 1, proč se na tebe lidi dívaj. Buď seš prostě

v top deseti lidech na světě, nebo seš zábavnej.

Sleduješ sám jiné streamery? Bereš si z nich nějakou inspiraci?

Určitě sleduju jiné streamery. Zase nejvíc to LOLko, Dyrus, Cutiepie, Bjerga. Dyruse už

teď tolik ne, protože mi přijde že. . . dá se říct upadá, co se týče té úrovně. Co se týče

Bjerga, to je absolutní top momentálně. Co se týče Cutiepie, to je prostě legenda. Ten je

strašně osobitej. Ta osobnost je u něj strašně silná.

Jaký mají pro tebe význam diváci?

Jelikož já na ten stream v podstatě tolik času nemám, jelikož mám zaměstnání, takže občas

se fakt nedostanu vůbec k tomu streamu. A když se pak dostanu ke streamování, tak třeba

více jak polovina mých lidí třeba někde je, je to třeba v nevýhodnou dobu, je to pozdě

večer, nebo je to brzo ráno. Pro mě je to, abych to tak přirovnal. . . když jdete do hospody,

prostě s někým pokecat na večer, nebo jdete s nějakou partou lidí, tak já prostě zapnu

stream a jsem v podstatě v nějaké komunitě těch lidí. Je to v podstatě nějaký ten sociální

kontakt pro mě, protože já jsem jinak tak časově vytíženej, že si pořádně neutřu prdel

pořádně. Z tohohle hlediska jsou to pro mě v podstatě známí, se kterejma se pobavím.

Zahrajem hry for fun, sem tam se tam ožeru a prostě normálka. Já to fakt vůbec nehrotím,
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já to dělám for fun, a vůbec se neplánuju tím živit nebo cokoliv. Já dycky, když mi někdo

řekne, ať si zařídím donate, tak ho pošlu okamžitě do prdele.

Připravuješ se nějak na streamování?

Já se chystám. Já se podívam do zrcadla, říkám, tak jako relativně by to dneska možná šlo.

Tak to zapnu, dám si jeden energeťák. . . Ne, já se moc nepřipravuju, protože nemám moc

čas se nějak připravovat, to co přijde, to přijde. Já jsem si nechal dělat i overlay, nemám

na to čas. Já jsem časově tak v hajzlu, že časově nějaká příprava je nereálná.

Máš nějaké cíle, čeho bys v tom streamování chtěl dosáhnout?

Můj v podstatě jedinej cíl v tom streamu je, aby ti lidi, co tam přišli, se pobavili, pokecáme

spolu, je to spíš takový osobnější tady. Třeba já se lognu do LOLka a oni píší, dejme tomu

50 lidí, jaký měli den, já jim všem odepíšu, pokecáme spolu úplně normálně. Dejme tomu

ti lidi, co třeba nemají takový sociální kontakt, nebo třeba mají pocit, že jsou sami, tak

pokecají se mnou, dáme nějaký hry a je to všechno ok. Já to dělám spíš for fun. Můj cíl je,

aby byli lidi, co se rádi dívaj.

Co vás vede k tomu, že streamujete zase příště?

Abych řekl pravdu, já jsem v tomhle byl spíš rozpolcená osobnost. Protože na jednu stranu

jsem to chtěl dotáhnout fakt daleko (ve hře), ale ten stream mně to sere. Protože já vidím

ty situace, kdy mi to třeba zkurví ty situace, se někam podívám, nebo někdo napíše něco,

co mě donutí se nad něčím zamyslet, teďka vidím, že jsem propásl šanci něco vychytat.

Já jsem se o tom bavil s někým a on taky říkal, že by hrál líp, kdyby nestreamoval. To

tak prostě je. Ale na druhou stranu, když už máš prostě ty stálý lidi, co tě znají a když

se logneš tak za pár sekund ti píšou. . . Prostě je to o těch lidech. To je v podstatě fakt

jedinej důvod, proč bych to měl zapínat. Kdybych neměl nějaký lidi, co se dívaj, tak už na

to dávno seru. Prostě o čem jiným to je.

Já jsem třeba přemýšlel nad tím, že kdyby se třeba nějakým zázrakem stalo, že bych

tam měl třeba víc lidí, tak jsem si říkal, jak bych to řešil, že bych spoustu věcí, co dělám

teď nemohl dělat. Nemohl bych dávat hry s každým, vždycky by to bylo tak náhodně.

Když bych tam měl tisíc lidí, tak už bych se cítil tak nějak. . . worshipovanej. Je to takový

divný. Když tam máš do té stovky lidí, tak se to ještě dá nějak ukočírovat. Eventuelně

ještě do té pětistovky. Ale ti brutální streameři, řekněme 20 000 lidí co tam mají. . . to bych

98



si nedokázal představit. Kdybych si představil, že bych žil jako třeba Cutiepie, kterej ráno

v 8 vstane a streamuje do dvanácti večer každej den a má jeden den v týdnu pauzu, tak to

bych vydržel měsíc a pak bych se tady akorát složil do rakve.

Jak ovlivňuje streamování tvůj normální, psychický život? (zásah streamu do

osobního života)

Hlavně je to strašnej žrout času. Já jsem buď v práci nebo streamuju a to je konec jako.

Vždycky něco plánuju a pak jsem buď v práci nebo na streamu. Já už jsem hodněkrát

přemýšlel nad tím, že se na to vyseru, ale po tom tě ty lidi zase přitáhnou zpátky. Ty víš

že to je blbost, ale někteří ti píšou „když skončíš, tak se zabiju, né nemůžeš skončit“. Ty

víš, že je to blbost, ale stejně. . .

Jo dá se říct, že budu ještě streamovat nějakou dobu a jo. Baví mě to. Ale zároveň bych

se rád dostal dál v té hře. Jsou lidi, kteří hrají for fun, ale já for fun nikdy nehrál, já jsem

soutěživej.

Je to pořád na takovymmrtvym bodě. Buď budu streamovat dál a na tadyto (zlepšování)

se vyseru. . . Je možná na čase, se nějak s tím posunout v životě. Nebo prostě nebudu

streamovat, budu tryhardovat jak prase, dostanu se do masteru a pak zjistim, že jsem ten

čas prosral a mohl jsem se mezitím věnovat tomu, na čem záleží.
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Příloha č. 8: Rozhovor s Performerem 8 (text)

Jak jsi se ke streamování dostal?

Nejspíš hlavní důvody, jak jsem vyhrál (název turnaje). Tam bylo spousta lidí, co se začlo

na to ptát, tak jsem prostě začal streamovat a postupem času, jak se na to lidi dívají a stále

přirůstají, tak tě to motivuje, abys v tom pokračoval. Takže asi tak.

Vzpomněl by sis, jak vypadal tvůj první stream?

Tam je vždy problém v momentě, kdy zapneš poprvé stream, že lidi očekávají víc, než

tam poprvé je. Tím pádem i přes to, že jsem tam měl hodně lidí, tak tím, že jsem to neměl

připravený, nebyl jsem na to zkrátka tak zvyklej, tak samozřejmě někdo odchází, s tím

se musí počítat. Ale jinak žádný technický problémy jsem s tím neměl a tak nějak to

probíhalo až do konce toho streamu.

Mohl bys popsat, jak stream vypadá dnes, co se od té doby změnilo?

Od začátku jsem ten stream ničím vylepšenej neměl, ale dá se říct, že v polovině cesty

jsem přistoupil k overlayům, vůbec se mi to nelíbilo, protože to bylo takové komplikované.

Nejlepší je se držet webkamky a lidi, těm je úplně jedno, jak ten stream vypadá, dokud

jede a ten člověk tam nějakým způsobem mluví a hraje. Spíš se jdou podívat na toho

člověka, než na tu kvalitu toho streamu.

Co streamuješ za hry?

Tak s tím, že mám veškerou fanbase LOL fanoušků, tak je pro mě nesmyslný streamovat

něco jinýho, než LOLko. Takže jsem celou dobu jenom na LOLku.

Které hry jsou podle tebe pro streamování nejlepší?

Tam opravdu záleží, jak se ta otázka pojme. Protože co chceš streamovat. Záleží, jak seš

čím úspěšnej, nebo jak koho zabavíš. Na tom celkem dost záleží. Když seš profesionální

CS:GO hráč, tak nemá cenu streamovat LOLko, když víš, že na tom v životě nenabereš

tolik lidí jak na CSko. Ale jsou samozřejmě lidi, kteří jsou známí jenom jako osobnosti,

když dám příklad jako Lirik, tam je jedno co zapne a má třicet tisíc lidí tak jako tak. Takže

záleží, co je to za člověka. Když je to profesionální hráč, tak je to prostě něco jinačího, než

člověk, kterej dělá entertainment.
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Někteří streameři se snaží lidi hlavně pobavit, někteří spíše poučit, někteří ode

všeho trochu a podobně. Jak by ses popsal ty?

Já se snažím dělat spíš seriózní stream a podle mě jdou lidi na můj stream hlavně, aby se

něco naučili, než aby se nějak pobavili, nebo se nějak zasmáli. Spíš seriózní a snažit se lidi

vzdělávat, zlepšovat.

Připravuješ se nějak, než jdeš streamovat?

Připravím si nějaký playlist, ale tím to asi končí. Tam se žádná příprava v mojí situaci

udělat nedá.

Sleduješ sám jiné streamery? Bereš si z nich nějakou inspiraci?

Že bych si z nich nějak bral příklad, že bych podle nich streamoval, tak to ne, jelikož

Twitch je podle mě udělanej na základu toho, že ta osobnost má být originální a někoho

napodobovat nemá zkrátka smysl, protože ten člověk, kterýho napodobuješ, to vždycky

udělá líp než ty. Tím pádem, když chceš mít nějaké diváky, musíš na to jít tak, že si uděláš

svůj vlastní originální materiál. Na druhou stranu když se na někoho dívám, tak na základě

toho, abych se pobavil nebo zlepšil, ne abych je okopíroval.

Jaký význam pro tebe mají diváci?

Diváci jsou nejdůležitější část streamu. Když by nebyli diváci, tak by nebyl ani ten stream.

A ten Twitch se musí sám nějakým způsobem uživit a to je hlavně kvůli těm divákům.

Takže já si jich vážím a každý navíc je pro mě strašně dobrá zpráva a je to hlavní důvod,

proč streamuju.

Co si myslíš, že zajímá tvoje diváky?

U mě je to celkem jednostranný, na ten můj stream chodí, aby se mohli zlepšit a aby se

mě mohli zeptat na otázky.

Čeho bys chtěl ve streamování dosáhnout?

U mě by byl cíl 3000-5000 diváků, což by byl naprostý sen, ale v momentě, kdy tam

dosáhneš už moc velký číslo těch diváků, dejme tomu 20 000, tak už to není až tak

příjemný. Třeba odpovídat na chat a pracovat s těmi lidmi, to už spíš děláš jako televizi a

vysíláš to pro širokej dav.

Jaké jsou důvody, proč streamuješ?
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Z mý pozice to určitě z finančních důvodů není, jelikož ten stream není výdělečněj,

obzvlášť v Česku. Dělám to spíš pro zábavu, že si z toho ty lidi něco odnesou, takže nějaký

můj dobrý pocit. Kdyby to bylo z finančních důvodů, tak bych musel mít daleko víc diváků,

což v brzké době mít nebudu, takže spíš pro mě, pro dobrej pocit.

Co tě vede k tomu, že streamuješ zase příště?

Já už jsem to řekl. Je to kvůli těm lidem, že se vrací, kvůli tý komunitě, že se tohle nedá

z mý pozice brát finančně. Je to spíš proto, abych ulovil ty lidi a vybudoval tu komunitu

československou, nebo jí podpořil nějakým způsobem.

102



Příloha č. 9: Ukázka prvního cyklu kódování (tabulka)
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