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Abstrakt 

Tato diplomová práce se zaměřuje na výzkum interakce, která probíhá mezi 

počítačovými hrami a hráči. Konkrétně pak na etické a morální aspekty takovéto 

interakce, v rámci které je po hráči vyžadováno morální rozhodnutí, jehož důsledky 

nějakým způsobem ovlivňují vývoj příběhu, podobu virtuálního světa nebo mají jiný 

dopad na narativní složku hry. Úkolem této práce je popsat kontext, ve kterém tato 

morální rozhodnutí probíhají a faktory, které je ovlivňují.  

Teoretická část práce má podobu shrnutí relevantních témat herních studií, 

které mají na problematiku morálního rozhodování vliv. Výzkum byl proveden se 

skupinou deseti respondentů, kteří hráli počítačovou hru The Walking Dead a 

v průběhu hraní odpovídali na otázky týkající se morálního rozhodování. Analýza 

získaných dat byla provedena pomocí metody zakotvené teorie, která umožnila 

identifikování zkoumaných jevů a jejich uvedení do vzájemných souvislostí.  

Hlavním výsledkem práce je samotná zakotvená teorie a její pomocí 

zodpovězené výzkumné otázky.  

 

Abstract 

The focus of this thesis is research of interaction which takes place between 

players and computer games. Specifically on ethical and moral aspects of such 

interaction in which the players are required to make moral decisions that in any 

way affect the progression of the story, shaping of the virtual world, or have any 

other effect on the in-game narration. The goal of this text is to describe context in 

which such moral decisions are made and factors that influence them.  
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The theoretical part of this thesis has the form of a summary of relevant 

game studies topics, which influence the moral decision making issue. Research 

was conducted on a group of ten respondents, who played The Walking Dead game 

and who shared their experiences by answering questions concerning moral 

decision making. The gathered data was thereafter analysed using a grounded 

theory method, which allowed me to identify and contextualize the researched 

phenomena.   

The main output of this text is the grounded theory itself and the answers 

provided by its application in context with research questions. 
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2  Úvod 

 

2.1  Základní vymezení tématu a důvody jeho výběru 

 

Tato práce si klade za cíl rozšířit poznání v oblasti výzkumu počítačových 

her1 a interakce, která mezi hrami a hráči probíhá. Konkrétně pak na etické a 

morální aspekty takovéto interakce, zejména na herní situace, v rámci kterých je 

po hráči vyžadováno morální rozhodnutí, jehož důsledky nějakým způsobem 

ovlivňují vývoj příběhu, podobu virtuálního světa, nebo mají jiný dopad na narativní 

složku hry. V této práci se budu snažit osvětlit, která kritéria jsou pro hráče 

významná při participaci v těchto herních rozhodnutí a jaké další vlivy na ně mají 

dopad. Věnovat se budu také otázce, zda jsou herní postavy a jejich chování 

pouhým odrazem skutečných osobností samotných hráčů, kteří skrze ně promítají 

své morální hodnoty do herních reálií, nebo zda je tento proces ovlivněn herními 

mechanismy a herními obsahy či jinými vnějšími podněty. S ohledem na to jsem po 

diskuzi s vedoucím své práce Jaroslavem Švelchem zvolil právě hru Walking 

Dead,2 zejména pro relativní nenáročnost jejích herních mechanismů a středně 

dlouhé herní době. Předmětem výzkumu je také skutečnost, zdali je prvek 

morálního rozhodování v prostředí počítačových her úspěšný ve své snaze zvýšit 

                                             

1 Na následujících stranách budu opakovaně používat dva následující pojmy - počítačové hry a 

videohry. Je běžné, že v komunitě hráčů a herních žurnalistů jsou tyto dva termíny využívány pro 

označení dvou rozdílných kategorií. Videohry často označují hry určené pouze pro video-herní 

konzole, naproti tomu termín počítačové hry často označuje hry určené pro klasické počítače. Já 

v této práci toto rozdělení dodržovat nehodlám. Zčásti toto rozdělení není pro mou práci důležité a 

zčásti si nemyslím, že je nutné tyto termíny takto omezovat. Pod pojmem videohra si představuji 

hru zobrazovanou pomocí video technologie a pod počítačovou hrou si představuji hru, která je 

uvedena do pohybu za pomoci výpočetní síly. Všechny hry, o kterých budu v této práci pojednávat, 

splňují oba tyto požadavky, a proto nepovažuji za nutné mezi termíny nějak rozlišovat.  

2 Telltale Games.(2012). The Walking Dead. (Windows). 
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hráčovu provázanost a míru imerze s herním prostředím, či zda je v tomto ohledu 

neefektivní, nebo dokonce kontraproduktivní.   

Pro mě osobně je tato práce velmi zajímavá už z toho důvodu, že jsem hráčem 

od svých 8 let, kdy jsem hrál na otcově pracovním počítači cokoliv, co se mi dostalo 

pod ruku. Mimo to jsem navštěvoval zámožnější přátele, kteří byli vždy o krok přede 

mnou a často jsem do dlouhých večerních hodin prakticky okupoval jejich byty a 

domy. Hry mě přivedly k lásce ke všemu digitálnímu a skutečnost, že je něco 

tvořeno jedničkami a nulami, je pro mě, i díky hrám, stejně přirozená jako fakt, že 

je něco tvořeno atomy.  

Samotný morální a etický rozměr počítačových her je pro mě již dlouhou 

dobu oblíbeným tématem k diskuzi a dosavadní výzkum mě velmi zajímá. V 

dobách, kdy jsem začínal s hraním na počítači, nebylo prosezené odpoledne u 

Baldur´s Gate3 nebo Planescape: Torment4 považováno mým okolím za kvalitně 

strávený čas5. Hry byly a jsou částí veřejnosti považovány za méněcennou 

alternativu k většině ostatních volnočasových aktivit. Je pochopitelné, že 

několikahodinové sezení u počítače může být jen těžko považováno za zdravotně 

přínosnější než jízda na kole v přírodě, nicméně vždy jsem zastával názor, že po 

duševní stránce toho mohou hry velmi mnoho nabídnout a neměly by být tak 

jednoduše a kategoricky odmítány jako prostředek pro zbytečné zabíjení času. 

Velmi často jsou také počítačové hry kritizovány kvůli jejich možnému vlivu na 

vývoj a změnu chování a morálních hodnot u hráčů, zejména dětí. Počítačové hry 

již nejsou pouze koníčkem několika málo zasvěcených, v dnešních dnech se jedná o 

multi-miliardový průmysl a těžko bychom kolem sebe hledali někoho, kdo nepřišel, 

ať už v jakékoliv formě, s hrami do styku. Jsem velmi rád, že mohu pracovat na 

výzkumu, který, jak doufám, přispěje k jejich hlubšímu pochopení.  

 

 

                                             

3 BioWare. (1998). Baldur´s Gate. (Windows). 
4 Black Isle Studios. (1999). Planescape: Torment. (Windows). 
5 Možná i díky tomu jsem velmi často hrál po nocích.   
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2.2 Dosavadní zpracování tématu 

Mou snahou v této práci je navázání na výzkum, který provedl Jakub 

Kořínek v rámci své diplomové práce s názvem Etické aspekty interakce: 

Kvalitativní studie recepce počítačové hry Mass Effect 2 coby systému morálních 

rozhodnutí. V rámci tohoto výzkumu, provedeného se skupinou pěti hráčů 

mužského pohlaví, analyzoval pomocí metody zakotvené teorie morální 

rozhodování a aspekty, které jeho proces ve hrách ovlivňují. Použití metody 

zakotvené teorie se ukázalo jako velmi dobrá volba a metoda se osvědčila ve 

schopnosti věrně popsat tuto problematiku.   

Za hlavní přínos Kořínkovy práce považuji, kromě poskytnutí vědeckého 

rámce pro výzkum morálních rozhodnutí a prezentování uceleného teoretického 

shrnutí problematiky, ustanovení pojmu „herní osobnost“, který autor definuje 

následovně: „Spojení herní osobnost v textu používám pro označení souboru 

morálních hodnot a preferencí. Ten je do značné míry předurčen vztahem hráče a 

herního avatara6, tedy zda hráč do hry projektuje vlastní hodnoty a preference a v 

souladu s nimi jedná skrze avatara v herním světě, či pro účely hry vytváří fiktivní 

osobnost, jež se může následně řídit odlišnými pravidly.“  

Vzhledem k úspěchům, kterých Kořínek při obhajobě své práce dosáhl, se 

pokusím napodobit metodiku jeho práce, a přenést takto navržený výzkum na 

zkoumání jiné počítačové hry, konkrétně The Walking Dead, abych ověřil správnost 

a univerzální platnost jeho závěrů. V rámci uskutečnění výzkumu jsem se z toho 

důvodu rozhodl k několika úpravám, především k rozšíření vzorku respondentů na 

dvojnásobek a zahrnutí žen a osob se slabou herní minulostí s cílem odhalit možné 

nepřesnosti a případně rozšířit Kořínkovy závěry o nové poznatky.  

2.3  Počítačové hry jako médium 

Počítačové hry prošly od počátku druhé poloviny 20. století, kdy vznikly první 

z nich, značným vývojem ve všech směrech. Zpočátku se jednalo pouze o 

elementární hříčky založené na jednoduchých herních mechanismech s velmi 

                                             

6 Pojmu avatar se rozsáhleji věnuji v podkapitole 2.2. 
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omezenou nebo zcela nepřítomnou narativní složkou. Interakce s těmito hrami byla 

založena zejména na postřehu a schopnost rychle reagovat na podněty zobrazující 

se na obrazovce tak byla hlavní náplní interakce mezi hráčem a hrou. S postupem 

času, společně s rozvojem technologií i samotného oboru vývoje počítačových her, 

se hry staly složitějšími útvary a vývojáři dostali do rukou možnosti a nástroje, jak 

z her vytvořit komplexní zážitek rozšiřující interakci o další roviny. Jistou inspirací 

pro některé hry se staly předlohy v podobě již existujících deskových her. Jako 

nejznámější takový případ bych zmínil hru Dungeons and Dragons7 vydanou 

společností Wizards of the Coast, v rámci které si hráči vytvořili své fantasy 

postavy, které se pak snažili během hry věrohodně ztvárnit a zahrát, zatímco se 

tyto postavy vydávaly na povětšinou předem připravená smyšlená dobrodružství. 

Dungeons and Dragons se dnes obecně považují za vzor a předchůdce dnešních 

adventur, RPG a MMORPG8. Na počátku 70. let William Crowther a Dan Woods 

společnými silami vytvořili textovou hru s názvem Adventures9, která je 

považována za první pokus o převedení herního principu Dungeons of Dragons do 

virtuální podoby. Adventures později dala jméno svému žánru10 a významně 

ovlivnila jeho budoucí podobu, jak o tom píše Espen Aarseth: “Po vydání Woodsovy 

verze v roce 1976 se hra stala nesmírným úspěchem. Kromě představení nového 

žánru, který se na čas stal nejoblíbenějším typem počítačové hry, také inspirovala 

zástup nových mediálních a literárních pokusů v rámci nového média, počínaje 

hypertextovými romány až po „interaktivní“ pornografii na CD-ROM. Po obrovském 

rozšíření domácích počítačů kolem roku 1975-80 vznikl najednou pro počítačové hry 

trh, v rámci kterého umožnila struktura adventur, která byla mnohem jednodušší 

než grafické programy na arkádových automatech, jejich využití a prodej.“11 

                                             

7 Hru vytvořili pánové Gary Gygax a Dave Arneson a vydali ji v roce 1974. V Čechách je ale zřejmě 

známější její česká adaptace Dračí doupě, kterou publikovalo vydavatelství Altar v roce 1990. 
8 RPG je zkratka pro Role Playing Game (volný český překlad – hra na hrdiny) a MMORPG, je 

zkratkou pro Massively Multiplayer Online Role Playing Game (volný český překlad – hromadná 

online hra na hrdiny). Všechny tyto žánry, včetně adventur, sdílejí společné znaky, například 

interakci prostřednictvím hráčem ovládaným avatarem, plnění úkol, průzkum herního světa a 

další.  
9 Později známou jako Colossal Cave Adventure. 
10 Adventure game, v češtině adventura.  
11 AARSETH, Espen J. Cybertext: perspectives on ergodic literature. Baltimore, Md.: Johns Hopkins 

University Press, c1997, s. 100. ISBN 0801855799. 
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Jednou z rovin, které se dostalo v posledních desetiletích značného vývoje, 

se stala narativní složka počítačových her, ačkoliv je nutné poznamenat, že rozvoj 

narativu ve hrách započal již mnohem dříve, již v době textových her. V posledních 

desetiletích tak máme v rámci herní interakce možnost objevovat příběhy a 

charaktery, které jsou v mnoha případech srovnatelné s jejich ekvivalenty 

v ostatních médiích, jako jsou filmy, knihy nebo televizní seriály. Toto samozřejmě 

neplatí obecně pro všechny hry, v rámci některých žánrů je větší šance, že daná hra 

bude obsahovat komplexnější příběh12 a stejně tak se i v rámci jednoho žánru 

vyskytují propracovanější, ale i méně propracované produkty. V současnosti je 

běžné, že na vývoji řady počítačových her pracují stovky vývojářů, včetně scénáristů, 

skladatelů hudby a výtvarníků, což je oproti počátkům herního vývoje, kdy hry 

tvořili jednotlivci nebo pouze úzké skupiny tvůrců, velmi podstatný rozdíl. 

Oproti tradičním mediálním obsahům mají počítačové hry jedno velmi 

důležité specifikum, a tím je interaktivita. Až na několik ojedinělých výjimek13 není 

v rámci starších médií možné, aby divák nebo čtenář svou vlastní činností přímo 

ovlivňoval aktuální průběh děje v rámci konkrétního mediálního obsahu. Hraní 

počítačových her je však na tomto principu založeno, dokonce je možné říct, že je 

na této interaktivitě závislé. Tam, kde seriál i kniha nevyžadují od diváka či 

čtenáře nic jiného než „pasivní“ vnímání, počítačová hra bez hráčovy další aktivity 

přestává fungovat, respektive přenášet sdělení. Hráči jsou nuceni pro rozvíjení 

herního příběhu přinášet do hry vlastní vstupy v podobě příkazů, jednak k přímému 

ovládání herního charakteru, ale také v rámci činění rozhodnutí, která mají přímý 

vliv na vývoj herního zážitku, světa i příběhu. Počítačové hry se díky tomu stávají 

ideálním médiem pro dnešní dobu, která je charakteristická nejenom svou 

všeobecnou digitalizací a s ní spojenou globalizací, ale i aktivním přístupem publik 

                                             

12 Adventurní nebo RPG hry na hrdiny mají častěji rozvinutější příběh než například akční hry 

z prvního pohledu. Některé žánry jako různé simulace a sportovní nebo závodní hry pak často 

příběh neobsahují vůbec. 
13 Například český projekt Kinoautomat autorů Radůze Činčery, Pavla Juráčka, Vladimíra 

Svitáčka, Jaroslava Friče a Jána Roháče představený na světové výstavě EXPO67 v Montrealu, zde 

se ale jednalo o kolektivní vstup publika. V případě literatury je pak záhodno zmínit takzvané 

gamebooky, knihy, ve kterých čtenář čte odstavce na přeskáčku podle vlastního rozhodnutí.  
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k obsahům. Hráči, ale i diváci a čtenáři mají očividnou potřebu spojovat obsahy, 

které přijímají, se svými vlastními podněty a přístupy, dále je šířit, upravovat nebo 

je používat jako předlohu pro své vlastní vyjádření. Počítačové hry jsou schopny 

významnou část této potřeby naplňovat již z principu jejich vnitřních mechanismů. 

V posledních letech objevují také tendence přisuzovat některým hrám status 

umění. Lidským výtvorům přisuzujeme různou hodnotu ve smyslu obohacení a 

uspokojení našich vyšších myšlenkových potřeb. Většina z nás by asi neváhala 

hodnotit Shakespearova sebraná díla (na pomyslné stupnici významu pro rozvoj 

duše) jako hodnotnější než například oblíbený seriál The Big Bang Theory. Určit 

přesně, co je umění a co není, je ale otázka, která trápí filozofy několik staletí a 

přesná definice zkrátka neexistuje. Proto není s podivem, že snaha označování 

některých počítačových her za výtvory, které aspirují na status uměleckého díla, 

vyvolává u části odborné veřejnosti vášnivou diskuzi. Odpůrci, jako například 

Roger Ebert, dnes již zesnulý americký filmový kritik, selhávají ve snaze najít na 

videohrách atributy, které se přisuzují umění, jak jej známe dnes. Tvrdí, že 

videohry neprozkoumávají, co je smyslem toho, být člověkem, tak jako ostatní 

druhy umění a paradoxně se díky své flexibilitě a možnostem nikdy nemohou stát 

uměním. Ebert tvrdí, že: „Jeden zřejmý rozdíl mezi uměním a hrami je ten, že hru 

lze vyhrát. Má svá pravidla, hodnocení, cíle a výsledek. Santiago14 bude jistě citovat 

imersivní hru, bez hodnocení a pravidel, ale řekl bych, že v tom bodě přestala být 

hrou a stává se reprezentací příběhu, románem, představením, tancem, filmem. To 

jsou věci, které nemůžete vyhrát, ty můžete jen prožít.“15 

 

Kritika her jakožto umění nepřichází pouze zvenčí herního průmyslu – Hideo 

Kojima16 chápe hry jako syntézu technologie, příběhu a umění. Na rozdíl od 

tradičních druhů umění není podle něj skrze hry možné převést autorovu vizi na 

                                             

14Kellee Santiago, je videoherní návrhářkou a producentkou, která byla Ebertovou oponentkou 

v této konkrétní diskuzi.  
15EBERT, Roger. Video games can never be art. In: Www.rogerebert.com/ [online]. 2010 [cit. 2014-

12-08]. Dostupné z: http://www.rogerebert.com/rogers-journal/video-games-can-never-be-art 
16 Světoznámý japonský videoherní designér, obecně považovaný za jednoho z největších 

průkopníků videoherního průmyslu. Proslavil se zejména sérií Metal Gear.  

http://www.rogerebert.com/rogers-journal/video-games-can-never-be-art
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uživatele v celém rozsahu a stávají se tak spíše službou. „Abych to uvedl do 

souvislosti, služba, kterou herní tvůrci poskytují, je podobná Disneylandu – je to 

prostor pro hráče určený k tomu, aby se v rámci něho bavili. Pokud se podíváte na 

každou jednotlivou část této služby, zjistíte, že se z jisté části skládají z uměleckých 

prvků, ale jako celek se jedná spíše o službu než o umění.“17 

Ač otázka, zda je možné videohry považovat za umění, není pro tento výzkum 

důležitá sama o sobě, dobře demonstruje, že hry procházejí neustálým vývojem a 

jejich vnímání, jak odbornou, tak laickou veřejností, se stále mění. Počítačové hry 

jsou teprve na počátku svého vývoje, a ač se může zdát, že se vyvíjejí velkou 

rychlostí, je otázkou, zda je na místě na ně klást stejné nároky jako na ostatní 

druhy médií, které za sebou mají desetiletí, či dokonce staletí vývoje. Možnou 

odpověď na tuto otázku výstižně shrnul žurnalista Nick Gillespie: „Na konci 

osmnáctého století byly, například v Anglii, romány považovány za díla literárně 

podřadná, která převážně u čtenářek vzbuzovala nežádoucí únik do fantazie. Tyto 

„pošetilé, leč nebezpečné knihy“, jak je nazval Samuel Johnson, každodenně 

degradují a již narušily schopnosti a vlastnosti „mladých, ignorantů a nečinných.“ 

Požadavky na potlačení této nové literatury byly na denním pořádku a často 

úspěšné. O pouhé století později jsou ale romány oblíbené mezi muži i ženami, 

chudými i bohatými a na cestě stát se nikoliv pouze uznávanou, ale dominantní 

formou vyjadřování, skrze kterou se jedinci mohou seznamovat se světem, ve kterém 

žijí. Něco podobného se bez nejmenších pochyb děje i s video hrami ve 21. století.“18 

 

2.4 Recepce morality počítačových her ve společnosti 

Jak doložím v následující kapitole, názory odborné i laické veřejnosti na 

provázání morálního rozhodování ve hrách a morálního rozhodování ve skutečnosti 

se často velmi liší. Jedna strana této diskuze zastává názor, že videohry mohou 

                                             

17 KOJIMA, Hideo. Still Solid: Metal Gear Creator Hideo Kojima on „The Art of Video Games“. 

Reese Higgins. In: http://www.washingtoncitypaper.com/  / [online]. 19.3.2012 [cit. 2014-12-08]. 

Dostupné z: http://www.washingtoncitypaper.com/blogs/artsdesk/visual-arts/2012/03/19/still-solid-

metal-gear-creator-hideo-kojima-on-the-art-of-video-games/ 
18 GILLESPIE, Nick. Are Video Games Art?. In: Reason.com [online]. 2014 [cit. 2014-12-08]. 

Dostupné z: http://reason.com/archives/2014/05/07/are-video-games-art/1 

http://reason.com/archives/2014/05/07/are-video-games-art/1
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dokonce ovlivňovat a měnit morální a etické hodnoty, které jsou hráčům vlastní 

v reálném světě. Není mým cílem zjistit, jestli hry zapříčiňují změnu chování ve 

skutečnosti, ale rád bych v rámci tohoto výzkumu objasnil, zda se proces morálního 

rozhodování ve skutečném a virtuálním světě odlišuje a pokud ano, tak v čem a co 

tuto změnu zapříčiňuje.  

Počítačové hry se v posledních několika desetiletích s rostoucí tendencí 

stávají terčem zájmu médií i jednotlivců, podle kterých mají za následek rozšíření 

násilného chování zejména mezi mladistvými a přispívají k obecnému otupění vůči 

projevům násilí. Za jednoho z nejznámějších (a z nejhlasitějších) odpůrců videoher 

je považován bývalý americký právník19 a aktivista John Bruce Thompson, který 

se od počátku devadesátých let tvrdě zasazuje proti násilí a sexuálním zobrazením 

ve videohrách. Jeho výstupy jsou značně militantní, často velmi hrubé až vulgární 

a velkou částí veřejnosti je považován za neobjektivního, nicméně je stálým hlasem 

v anti-herní kampani. Thompson je například autorem následujících výroků:  

„V případě každé střelby ve školách zjišťujeme, že dítě, které zmáčklo spoušť, 

je také hráčem videoher.“20  

„Pokud si nějaká pošahaná dospělá osoba přeje trávit svůj čas u Grand Theft 

Auto: Vice City, člověku to nedá nezamyslet se, proč si nesežene vlastní život, ale v 

případě dětí má tahle aktivita prokazatelný vliv na jejich chování a na vývoj jejich 

čelních mozkových laloků.“21  

Thompson ale není zdaleka jediný, debata týkající se škodlivosti videoher na 

chování člověka a zejména dětí je velmi často otevírána v širokém spektru médií a 

zájmových skupin. Některé takové skupiny dokonce požadují zavedení 

legislativních kroků k jejich zákazu, omezení, nebo alespoň silnější kontrole. 

V současnosti je každá vydaná a distribuovaná hra ohodnocena v rámci lokálně 

                                             

19 V červnu roku 2008 byl Jonh Bruce Thompson Nejvyšším soudem na Floridě na trvalo vyloučen 

z právnické komory za nepatřičné chování, poskytování nepravdivých informací u soudu a 

zesměšňování soudce. 
20 Výtažek z diskuze „Debate Whether Violent Video Games Desensitize Children". World News Now, 

ABC, 2000-03-23 
21 Drew, James. "Ohio sniper case may put video games on trial". Toledo Blade, 2004-11-21. 

dostupné z: http://www.toledoblade.com/frontpage/2004/11/21/Ohio-sniper-case-may-put-video-

games-on-trial.html 
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stanoveného hodnotícího systému22 a v rámci toho je jí udělena známka. Ta určuje, 

pro jak staré obecenstvo je hra vhodná a jaké druhy problematického obsahu se 

v ní mohou vyskytovat. Známky a jejich udělování se liší v závislosti na konkrétním 

hodnotícím systému, ale v podstatě se dá říct, že rozdělují hry do kategorií od 

„vhodné pro děti“ až po hry „pouze pro dospělé“. Otázka efektivity tohoto značení 

je ale také předmětem debaty.  

Zájem veřejnosti na tomto tématu se s čím dál větším rozšiřováním základny 

hráčů počítačových her pochopitelně zvyšuje, což platí i pro akademickou a 

odbornou veřejnost. Jak k tomu říká Sicart: „Kulturní a ekonomický význam 

počítačových her, dosažený v průběhu posledních dvou desetiletí dvacátého století, 

přispěl k rozvoji videoher jako samostatného tématu akademického výzkumu, což 

mělo za následek vznik legitimního oboru herních studií.“23 

Hry mají podle kritiků možnost měnit naše vnímání toho, co je dobré a co je 

špatné, toho, co je společensky přijatelné a co není, zejména pak u dětí. Poukazují 

na to, že se čím dál více vyskytuje spojení mezi pachateli násilných trestných činů 

a jejich zálibou ve videohrách. Podobné výroky se objevují zejména v mediálních 

komentářích, často z úst psychologů, kteří se k danému tématu vyjadřují – nezřídka 

se tito komentátoři odkazují na výsledky výzkumů, které jejich názory dokládají. 

Pro příklad uvádím citaci z vystoupení psycholožky Lawrence Cooper vyjadřující k 

této problematice ve zpravodajské relaci FOX NEWS: „[…] nebezpečí je v tom, že 

všechny výzkumy, jak víme, ukazují, že násilí (ve hrách) má znecitlivující efekt. 

Stejně takový má ale i sexualita. Tady (ve hrách) se odehrává vývoj myšlení, zde se 

děti prvně rozhodují, kým se chtějí stát, jaká bude jejich identita.“24   

Výzkumy týkající se vlivu hraní násilí ve hrách se velmi často ve svých 

závěrech liší. Nicméně v roce 2005 vydala pracovní skupina zřízená Americkou 

psychologickou asociací (APA) „Rozhodnutí o násilí ve videohrách a interaktivních 

                                             

22 Mezi nejznámější hodnotící systémy patří například Pan European Game Infromation(PEGI) a 

Entertainment Software Rating Board (ESRB) 
23 SICART, Miguel. The Ethics of Computer Games. USA: MIT Press, 2009. ISBN 978-0-262-01265-

2. str.24 
24 COOPER, Lawrence. Interview. In: FOX NEWS. TV, FOX TV, 21.8.2008, Dostupný také z: 

https://www.youtube.com/watch?v=PKzF173GqTU#t=41 
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médiích“25, v rámci kterého se s odvoláním na desetiletí výzkumu a desítky 

publikovaných zdrojů a materiálů přiklonila k podpoření omezení násilí ve 

videohrách a interaktivních médiích určených pro děti a mladistvé. Jako hlavní 

důvod uvedla zjištění, že dosavadní výzkum prokazuje korelaci mezi násilím 

v těchto mediálních obsazích a nárůstem agresivity v reálném životě. Na začátku 

roku 2013 však mezinárodní skupina 228 odborníků v oborech psychologie, 

kriminalistiky, komunikace a médií zaslala APA dopis, ve kterém vyjádřila svoje 

znepokojení nad tím, že k dosažení těchto, často velmi závažných, závěrů nebylo 

použito objektivního vědeckého procesu a byly vystavěny na nekonzistentních a 

slabých důkazech.26 Ve vyjádření, podle nich, APA nastavila politiku přístupu 

k videohrám a interaktivním obsahům na základě studií, které obsahují zásadní 

metodologické chyby a jsou často ideologicky zatížené.27  Publicista Matt Peckham 

k tomu říká: „Výzkum videoher je stále ve svém zárodku. Zatím ještě nikdo 

nepřednesl studii, která by spojovala hraní videoher a konání násilných činů a tam, 

kde behaviorální výzkumníci tvrdí, že nalezli relativně slabé známky spojení mezi 

hraním násilných videoher a nárůstem agresivního chování, tam tyto studie nebyly 

schopny řečenou agresi kvantifikovat nebo zasadit do kontextu.“28  

Jedním z hlavních argumentů používaných proti počítačovým hrám je fakt, 

že se hráči v rámci svých herních zážitků často ve virtuálním světě prostřednictvím 

svého avatara29 chovají tak, jak by se v reálném životě nechovali, a to vyvolává 

zdání změny morálního uvažování konkrétního jedince. Jen málo z nás by bylo v 

běžném životě schopno za bílého dne okrást řidiče o jeho vozidlo, naprosto 

                                             

25 Dostupné z https://www.apa.org/about/policy/interactive-media.pdf 
26 V důsledku toho APA vytvořila novou pracovní skupinu, která má za úkol přezkoumat závěry a 

zdroje rozhodnutí. Přezkoumání stále ještě probíhá a očekává se, že jeho závěry budou zveřejněny 

v roce 2015.  
27 TACH, Dave. Researchers express concerns about APA Task Force on Violent Media. In: 

Polygon [online]. 2013 [cit. 2014-12-07]. Dostupné z: 

http://www.polygon.com/2013/9/30/4786466/group-of-228-calls-on-apa-to-review-media-violence-

research 
28 PECKHAM, Matt. Researcher Says Linking Video Games to Gun Violence Is a ‘Classic Illusory 

Correlation’. In: TIME [online]. 2013 [cit. 2014-12-07]. Dostupné z: 

http://techland.time.com/2013/10/08/researcher-says-linking-video-games-to-gun-violence-is-a-

classic-illusory-correlation/ 
29 Avatarem se rozumí hráčem ovládaný prvek nebo postava, skrze kterou je hráč v interakci s 

virtuálním světem a jeho obsahy.  

http://www.polygon.com/2013/9/30/4786466/group-of-228-calls-on-apa-to-review-media-violence-research
http://www.polygon.com/2013/9/30/4786466/group-of-228-calls-on-apa-to-review-media-violence-research
http://techland.time.com/2013/10/08/researcher-says-linking-video-games-to-gun-violence-is-a-classic-illusory-correlation/
http://techland.time.com/2013/10/08/researcher-says-linking-video-games-to-gun-violence-is-a-classic-illusory-correlation/
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nerespektovat pravidla silničního provozu, popřípadě po cestě srazit několik 

chodců, a přitom v rámci her, jako jsou GTA IV30 nebo Watchdogs31, je to častý 

způsob dopravy, který hráči pro pohyb ve virtuálním světě volí. V rámci této práce 

se pokusím osvětlit, z jakých důvodů je podobné chování běžné a jaké faktory mají 

na tento zdánlivý rozkol vliv.  

V posledních několika letech se v herním průmyslu objevily momenty, které 

silně rozvířily diskuze ohledně akceptovatelné míry násilí vyskytující se ve 

videohrách. Dva z nich bych rád přiblížil. V roce 2013 vydalo studio Crystal 

Dymanics akční hru s názvem Tomb Rider32. Osobám, které se kolem počítačových 

her pohybují již delší dobu, je toto jméno dobře známé, protože série Tomb Rider a 

příběhy její hlavní hrdinky Lary Croft započaly vydáním prvního dílu již v roce 

1996. Studio Crystal Dynamics se rozhodlo provést restart série a nová hra tedy 

nenavazovala na předchozí díly, ale prováděla nás úplným počátkem Lařina 

dobrodružného života. Hra měla oproti předchozím dílům velmi explicitní scény 

týkající se smrti hlavní, ale i vedlejších postav. Pokud hráč udělal chybu, například 

nezvládl ovládání v rámci rychlé akce, mohla Lara skončit napíchnutá na kovovou 

trubku, s kladivem roztříštěnou hlavou, rozdrcená kameny a podobně. Vše velmi 

detailně zobrazeno pomocí moderní grafiky. Největší kontroverzi však vzbudil 

výkonný producent hry Ron Rosenberg, který v rozhovoru pro server Kotaku uvedl, 

že Lara bude během hry vystavena pokusu o znásilnění, které se stane podle jeho 

slov velkým krokem v jejím osobním rozvoji.33 Tento jeho komentář vzbudil na 

internetu velkou vlnu kritiky, podle odpůrců není znásilnění něco, co by mělo být 

ve hrách zobrazováno za žádných okolností. Studio téměř okamžitě uvedlo 

Rosenbergův komentář na prvou míru s tím, že zmiňovaná scéna rozhodně není 

zobrazením znásilnění, ale spíše zobrazením fyzického zastrašování, které je pro 

                                             

30 Rockstar North. (2008). Grand Theft Auto IV. (Windows). 
31 Ubisoft Montreal. (2014). Watchdogs. (Windows). 
32 Crystal Dynamics. (2003). Tomb Raider. (Windows). 
33 SCHREIER, Jason. You'll 'Want To Protect' The New, Less Curvy Lara Croft. [online]. 2012 [cit. 

2014-08-30]. Dostupné z: http://kotaku.com/5917400/youll-want-to-protect-the-new-less-curvy-

lara-croft 

http://kotaku.com/5917400/youll-want-to-protect-the-new-less-curvy-lara-croft
http://kotaku.com/5917400/youll-want-to-protect-the-new-less-curvy-lara-croft
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rozvoj příběhu potřebné. Ve chvíli, kdy byla hra vydána, bylo většinou veřejnosti 

dáno studiu za pravdu.  

Druhým, a řekl bych, že pokud jde o dopad na vnímání násilí ve hrách, 

mnohem významnějším příkladem, který bych rád uvedl, je akční „střílečka“ 

z první osoby Call od Duty: Modern Warfare 234. Jedna z prvních misí této hry 

s názvem „No Russian“, ve které se hráč jakožto Joseph Allen, agent CIA v utajení, 

stává členem ruské ultranacionalistické teroristické skupiny, chystající se provést 

masakr na letišti plném civilistů pod vedením svého vůdce Vladimira Makarova. 

Teroristé během mise chladnokrevně pozabíjí prakticky všechny civilisty i personál 

letiště, kteří ve strachu křičí a prchají. Někteří se snaží chránit ostatní nebo jim 

pomoci do bezpečí, nicméně tato snaha k ničemu nevede a všichni zemřou. Hráčem 

ovládaná postava není hrou samotnou nucena se na zabíjení podílet, vyjma toho, 

že musí přihlížet a projít úrovní, aby byla mise splněna. Hráč se může k vraždění 

civilistů přidat, pokud sám uzná za vhodné, nemůže však zastřelit teroristy, protože 

by to vyústilo v nesplnění mise. Pointa mise a její důležitost pro narativní složku 

celé hry vychází na povrch až v jejím samotném závěru, kdy Makarov odhaluje, že 

si je celou dobu vědom Allenovy skryté totožnosti a Allena popravuje těsně před 

jejich útěkem z letiště. Přítomnost těla amerického agenta na místě masakru pak 

přesvědčuje ruskou vládu, že je Amerika za incident zodpovědná, což dále ve hře 

vede k ruské invazi do USA. Tato mise vyvolala ihned po vydání hry 

bezprecedentní vlnu nevole vůči tvůrcům hry, ze stran části médií, politiků, ale i 

světových náboženských vůdců a dalších. Fazan Mohammed z organizace British 

Muslim Forum ve své kritice zajímavým způsobem odlišuje hry a ostatní média a 

vyjadřuje se i k odvolávání se i k redukci her jenom na zábavnou aktivitu. 

„Nemůžete to35 srovnávat se sledováním televize, filmu nebo čtením knih. Tady jde 

o mnohem intimnější zkušenost. V hlavě si přehráváte následky násilí. Spousta lidí 

se to snaží omluvit tím, že jde jenom o sport, že jde pouze o zábavu. Josef Goebbels 

– ministr propagandy nacistického Německa – říkal, že jeho zábava udělala pro 

německý lid, ve smyslu vytvoření atmosféry války a nenávisti vůči ostatním, více než 

                                             

34 Infinity Ward. (2009). Call of Duty: Modern Warfare 2 . (Windows). 
35 Hraní Call of Duty: Modern Warfare 2. 
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proslovy Adolfa Hitlera. Myšlenka, že jde pouze o zábavu, není rozhodně žádným 

ospravedlněním.“36 

V reakci na tyto kritiky byly některé regionální verze upraveny tak, aby 

vyhovovaly prostředí, kde měly být vydány. Z ruské verze byla tato mise vypuštěna 

úplně, v japonské a německé verzi zastřelení civilisty vyústilo v game over37 a 

anglická a australská verze byla vydána s nejvyšším možným ratingem. 

Ke zmírnění kritiky nepomohl ani fakt, že tuto kontroverzní misi bylo možné ještě 

před jejím začátkem, ale i kdykoliv během ní, možné bez jakéhokoliv postihu 

přeskočit.  

Na obou případech je vidět, že minimálně část veřejnosti se cítí znepokojena 

vývojem počítačových her a jejich možným vlivem na morální chápání světa, které 

mohou hráči jejich hraním přejímat, a jakákoliv kontroverze týkající se her je 

okamžitě zaznamenána médii a vzniká kolem ní debata, do které se zapojuje 

významná část médií i dalších veřejných osob. Ač jsou podobné náměty, v mnoha 

případech i kontroverznější, součástí filmových, seriálových nebo knižních děl, 

veřejnost má, jak se zdá, větší potřebu vystupovat a zasahovat proti počítačovým 

hrám. Počítačové hry a jejich vliv na společnost se staly aktuálním objektem 

veřejného i akademického zájmu, stejně jako se jím v minulosti staly komiksy, 

televize, rocková hudba, filmy nebo internet. Profesor James Newman k tomu říká: 

„Velká většina populárních kulturních forem byla vystavena analýze a kritice, 

zdánlivě zaměřené na zvýraznění jejich negativních vlastností a škod, které 

nevyhnutelně musí způsobit jak jednotlivci, tak společnosti, pokud nebudou 

podstoupeny nějaké formě cenzury či kontroly.“38 

Nejaktuálnější výzkumy v této oblasti se přiklánějí spíše k tomu, že míra 

násilí ve videohrách a jeho vlivu na projevy násilí v reálném světě je spíše 

                                             

36 INGHMAN, Tim. Religious leaders slam Modern Warfare 2. MCVUK [online]. [cit. 2014-08-31]. 

Dostupné z: http://www.mcvuk.com/news/read/religious-leaders-slam-modern-warfare-2 
37 Game Over je již tradičně oznámení, které se objeví na obrazovce, pokud hráč ve hře dojde do 

bodu, kdy již není možné ve hře pokračovat dál, nejčastěji kvůli smrti jeho avatara. 
38 NEWMAN, James. Videogames. London: Routledge, 2004, s. 61. ISBN 0203642902. 
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zveličována. Christopher J. Ferguson39 ve svém nejnovější článku uvádí, že 

dosavadní výzkumy zkoumající tuto problematiku se zaměřovaly převážně na 

laboratorní testy, které mají v reálném světě malou vypovídající hodnotu. V tomto 

článku seznamuje čtenáře s výsledky dvou studií, z nichž první zkoumala vzájemný 

vztah mezi násilím ve filmové produkci a nárůstem počtu vražd v USA v letech 

1920–2005, druhá pak spotřebu násilných videoher proti nárůstu násilných činů u 

mládeže za posledních dvacet let. Výsledky obou studií ukazují, že podle spotřeby 

násilných mediálních produktů, ať už videoher, nebo filmů, se nedá nárůst násilí 

ve společnosti předpovídat.  

 

  

                                             

39 FERGUSON, Christopher J. Does Media Violence Predict Societal Violence? It Depends on What 

You Look at and When. In: Journal of Communication. 2014, n/a-n/a. ISSN 00219916. DOI: 

10.1111/jcom.12129. Dostupné z: http://doi.wiley.com/10.1111/jcom.12129 

http://doi.wiley.com/10.1111/jcom.12129
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3  Vymezení pojmů a východisek 

 

3.1  Pravidla a fikce 

Pravidla a fikce jsou dvě nedílné součásti počítačových her, které spolu 

vzájemně vytvářejí herní zážitek. Pravidla omezují hráčovy možnosti tak, aby 

usměrnila jeho herní chování a dala hraní smysl, a zároveň tak definují způsob, 

jakým je s hrou možné interagovat, a zavádějí omezení, jakým způsobem to možné 

není. Podle Jespera Juula: „[…] hry poskytují kontext pro akce, pohyb avatara dává 

mnohem větší smysl v herním prostředí než v prázdném prostoru; házení míčku má 

mnohem zajímavější důsledky na hřišti než mimo něj; rychlý útok je možný, jen 

pokud existují pravidla stanovující, jak útoky probíhají; vítězství ve hře je možné 

jen, pokud je stanoveno, jakým způsobem lze vyhrát; v šachách bez pravidel není 

žádný šach-mat, žádná šachová koncovka, žádná sicilská obrana. Pravidla hry 

umožňují akce a dodávají jim smysl tím, že ustanovují rozdíl mezi potenciálními 

tahy a událostmi.“40 

Nabízí se zde otázka, co by mělo být předmětem výzkumu herních studií – 

hra jakožto objekt – artefakt, nebo průběh jejího hraní jakožto hráčem iniciovaná 

činnost? Podle Jespera Juula je potřeba v rámci výzkumu vnímat obě tyto složky 

jako součást jednoho celku.41  

Počáteční fáze výzkumu počítačových her se dá zjednodušeně popsat jako 

diskuze mezi dvěma teoretickými proudy, mezi naratologií, která chápe hry jako 

druhy příběhů, a ludologií, která chápe hry jako něco unikátního a jedinečného. 

Ludologie byla zpopularizována autorem jménem Gonzalo Frasca, který termín 

poprvé použil ve svém článku Ludology Meets Narratology (1999). Ludologové se 

snažili odlišit se od narativistického přístupu a separovat studium her 

                                             

40 JUUL, Jesper. Half-real: video games between real rules and fictional worlds. Cambridge, Mass.: 

MIT Press, 2005, s. 22. ISBN 0262101106. 
41 JUUL, Jesper. A Casual Revolution: Reinventing Video Games and Their Players. Cambridge, 

MA: MIT Press 2009. 
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v samostatný akademický obor. Přístup nejnovějších studií a badatelů se kloní spíše 

ke kombinaci těchto proudů. Studium počítačových her je podle nich komplexním 

oborem, v rámci kterého vyžadují obě složky, pravidla i příběh, pozornost k jeho 

hlubšímu pochopení.  

Často se hráč může dostat v rámci hry do situace, kterou by si přál vyřešit 

nějakým způsobem, ale protože to herní pravidla neumožnují, musí se spokojit 

s možnostmi, které mu hra nabízí. Jako příklad můžeme uvést hru Wolfenstein: 

The New Order42, kde je v první kapitole hlavní hrdina přinucen k Sofiině volbě. 

Nacistický doktor hráče nutí rozhodnout, který ze dvou přeživších mužů z jeho 

jednotky bude ušetřen a který zabit a podroben pitvě. V případě, že si nevybere ani 

jednoho, zemřou všichni. Pro některé hráče, včetně mě, to byla neakceptovatelná 

volba a rozhodli se tedy nevybrat si ani jednoho a skutečně, pokud si hráč odmítl 

vybrat, doktor usmrtil všechny, následoval game over a hra se znovu spustila do 

počátku této situace. Jediný způsob, jak ve hře pokračovat dál, je vybrat si jednu 

z možností nabízených doktorem. Herní pravidla a akce potřebné pro postup ve hře 

jsou zde stanoveny jasně. Přestože by si někteří z hráčů přáli zahrnout do hry nějaký 

další způsob, jakým řešit nastalou situaci, například konverzací s doktorem, 

pokusem o útěk atd., herní pravidla to  neumožnují a hráč je tak nucen, pokud si 

přeje pokračovat ve hře, vybrat si z nabízených možností. Sicart k tomu dodává: „V 

případě počítačových her jsou pravidla daná, nejsou předmětem diskuze. Pravidla 

počítačových her jsou neoblomnými zákony, které musí hráč vzít na vědomí a 

kterým se musí vzdát, aby si mohl hru užívat.“43 

Je tedy jasné, že pravidla vytvářejí omezení i v rámci morální interakce 

hráče s virtuálním světem, a proto je k pochopení etiky počítačových her nutné, 

abychom nejprve pochopili jejich pravidla, tedy to, co je hráči umožněno i 

znemožněno dělat a k jakému chování je v rámci hry povzbuzován. Jak uvádí 

Kořínek: „Pravidla hry tak výrazně ovlivňují podobu budoucí interakce i na etické 

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

                                             

42 MachineGames. (2014). Wolfenstein: The New Order . (Windows). 
43 SICART, Miguel. The Ethics of Computer Games. USA: MIT Press, 2009. ISBN 978-0-262-01265-

2. str. 27 
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určité dosažené cíle, mohou hráče motivovat k jednání, jež je v souladu i v rozporu 

s obecně přijímanými etickými pravidly, případně i se zásadami hráče.“44 

Juul popisuje počítačové hry jako objekty, které jsou kombinací dvou 

součástí – systému pravidel a fikčních světů.45 Pravidla podle něj určují, zdali hru 

vyhrajeme, nebo prohrajeme, což považuje za „reálné důsledky“, a proto jsou podle 

něj i sama pravidla reálná. Pokud je ve hře něco, co označujeme jako reálné, 

obsahuje hra podle Juula hry i něco nereálného. To něco jsou podle něj fikční světy, 

které jsou tvořeny audiovizuálními částmi hry, jako je grafika, zvuk nebo texty. 

Tyto světy chápe jako smyšlené a nekompletní světy, kde se odehrává samotná 

hráčova interakce. Nekompletní v tom smyslu, že herní prostory, ve kterých má 

hráč možnost interagovat, jsou jen částí světů, do kterých je hra zasazena. Ve hrách 

je tak často přítomna jistá „magická bariéra“ či „neviditelná zeď“, která hráči 

znemožňuje opustit herní prostor, ve kterém se hra odehrává. Juul uvádí například 

příklad ze hry Battlefield 194246, vydané v roce 2002, kdy se při hráčově pokusu o 

opuštění herního prostoru na obrazovce objeví textová zpráva „Pozor! Opouštíte 

bojovou zónu. Dezertéři budou zastřeleni!“ a v případě, že se hráč nevrátí do 

povoleného prostoru, je jeho avatar zabit. Juul k tomu dodává: „Hry jsou dvě 

odlišné věci zároveň, videohry jsou reálné v tom smyslu, že obsahují reálná pravidla, 

se kterými hráč skutečně interaguje, a v tom smyslu, že vítězství nebo prohra je ve 

hře skutečnou událostí. Na druhou stranu, když vyhrajeme hru zabitím draka, drak 

není skutečným drakem, ale smyšleným. Proto hrát videohru znamená interagovat 

s reálnými pravidly a současně si představovat fiktivní svět, a videohra je tak 

souborem pravidel, stejně jako fiktivních slov.“47 

                                             

44 KOŘÍNEK, Jakub. Etické aspekty interakce: Kvalitativní studie recepce počítačové hry Mass 

Effect 2 coby systému morálních rozhodnutí. str. 17, Praha, 2013. Diplomová práce. FSV UK. 

Vedoucí práce Mgr. Jaroslav Švelch. 
45 JUUL, Jesper. Half-real: video games between real rules and fictional worlds. Cambridge, Mass.: 

MIT Press, 2005, ISBN 0262101106. 
46 Digital Illusions. (2002). Battlefield 1942. (Windows). 
47 JUUL, Jesper. Half-real: video games between real rules and fictional worlds. Cambridge, Mass.: 

MIT Press, 2005, s. 6. ISBN 0262101106. 
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Salen a Zimmerman48 rozdělují herní pravidla do následujících tří kategorií. 

Konstitutivní pravidla (abstraktní, matematická) jsou formální struktury, které 

existují pod povrchem pravidel, která jsou hráči sdělována (například matematické 

zákonitosti a logika, které umožňují kombinace, z nichž vychází hratelnost). 

Operativní pravidla jsou pravidla, která jsou hráčem přímo vnímána, je s nimi 

seznámen a v rámci jejich možností je nucen operovat. A nakonec implicitní 

pravidla, která vycházejí na rozdíl od předchozích dvou kategorií nikoliv ze hry a 

jejího návrhu, ale z osoby hráče samotného, a jsou přinášena z reálného světa. Tato 

pravidla se mohou na základě herního kontextu (kdo, jak a jakou hru hraje) měnit. 

V případě počítačových her jsou konstitutivní a operativní pravidla49 zapsána do 

zdrojového kódu a implicitní pravidla jsou pak spojena s osobou hráče, který hru 

hraje. Je dobré si uvědomit, že hra a její pravidla nejsou plně podřízena návrhu 

programátora, který ji vytváří. Díky komplexnosti videoher je možné, aby jejich 

herní interakce byla ovlivněna takovým způsobem, který ani vývojáři při návrhu 

nezamýšleli. Jak zmiňuje Aarseth: „Pokud je systém (v tomto případě videohra) 

dostatečně komplexní, vyprodukuje, ať už záměrně, chybně, nebo náhodně výsledky, 

které nemůžou být předvídány ani tím, kdo systém vytvořil. Typickým případem je 

šachový program, který hru hraje lépe, než jeho programátor.“50 

Tato práce pojednává o morálním rozhodování v počítačových hrách a již 

jsme si ujasnili, že k tomu, abychom je byli schopni zkoumat, musíme nejprve 

porozumět herním pravidlům. Stejně tak jim ale musí rozumět hráč, který hru 

hraje. V případě, že by tomu tak nebylo, činil by svá rozhodnutí na jiných vstupních 

parametrech, než my v rámci analýzy očekáváme. Hráč ale nemůže ihned po 

zapnutí hry okamžitě chápat všechny zákonitosti a pravidla herního světa, ve 

kterém se nachází. Většina her tak vychází z pravidel, která jsou platná v reálném 

světě, a používá je jako výchozí bod. Pokud má hra nějaká pravidla, která jsou 

                                             

48 TEKINBAS ̧, Katie Salen a Eric ZIMMERMAN. Rules of play: game design fundamentals. 

Cambridge, Mass.: MIT Press, 2003, xv, 672 p. ISBN 02-622-4045-9.str. 138 
49 Konstitutivní pravidla jsou matematické zákonitosti, které již implicitně plynou 

z programovacího jazyka (1+1=2), na základě kterého je hra vytvořena, a operativní jsou pravidla 

hry stanovená vývojáři (např. postava má tři životy, když o všechny přijde – zemře). 
50 AARSETH, Espen J. Cybertext: perspectives on ergodic literature. Baltimore, Md.: Johns Hopkins 

University Press, c1997, s. 27. ISBN 0801855799. 
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odlišná, musí s nimi hráč být nejdříve seznámen nebo je sám objevit, aby byl 

schopen si je osvojit a používat je ve svém rozhodovacím procesu.  

 

3.2 Interaktivita, narativita a avatar 

Videohry zcela jistě nejsou jediným médiem, které v sobě zahrnuje možnost 

přímé interakce mezi příjemcem a samotným sdělením. Již v prvopočátcích 

divadelní tvorby se nezřídka stávalo, že publikum mělo možnost zapojit se do 

průběhu divadelního představení, stejně tak si můžeme vybavit posluchače 

rozhlasu, kteří volají přímo do rozhlasového vysílání. Jak již jsem však zmiňoval, 

videohry jsou médiem, které je na interakci každého jednotlivého uživatele s ním 

samotným zcela závislé a je takovou interakcí podmíněné. Jinými slovy, tam, kde 

film nebo kniha zůstávají stále stejné, bez ohledu na to, kdo se na ně dívá, hry se 

ve svém průběhu proměňují.  

Pro jednodušší pochopení následující pasáže je nejprve potřeba vysvětlit pojem 

„cybertext“51, definovaný Espenem Aarsethem. Tento termín označuje mechanicky 

organizovaný mediální přenos sdělení, při kterém hraje médium i příjemce aktivní 

roli v ovlivňování vnímání textu. Každý z uživatelů média dostává odlišná sdělení 

v závislosti na podobě jeho interakce. Sám Aarseth definuje cybertext následovně: 

„Koncept cybertextu se zaměřuje na mechanicky organizované texty a chápe 

zákonitosti média jako neodlučitelnou součást přenosu sdělení “52  Jedním z 

příkladů cybertextu jsou právě počítačové hry.  

Pochopení procesu interakce mezi hráči a hrou samotnou a způsobu, jakým jsou 

texty hráči vnímány a hrou předávány, je důležitým krokem na cestě k pochopení 

videoher jakožto nového média, které ovlivňuje životy mnoha lidí po celém světě. 

Espen Aarseth se ve své knize Cybertext53 snaží odpovědět na otázku, zda jsou 

                                             

51 Název byl odvozen od titulu knihy Norberta Wienera, Cybernetics.  

52 AARSETH, Espen J. Cybertext: perspectives on ergodic literature. Baltimore, Md.: Johns Hopkins 

University Press, c1997, s. 1. ISBN 0801855799. 
53 AARSETH, Espen J. Cybertext: perspectives on ergodic literature. Baltimore, Md.: Johns Hopkins 

University Press, c1997, s. 100. ISBN 0801855799. 
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nástroje, pomocí kterých jsme popisovali přenos sdělení mezi tvůrcem a 

konzumentem u starších druhů médií, například románů apod., aplikovatelné i na 

popis tohoto přenosu v případě cybertextů, mezi nimi i videoher. Aarseth dochází 

k názoru, že výzkumníci, kteří tyto nástroje bez rozpaků jednoduše přenášejí do 

výzkumu cybertextů, selhávají v pochopení podstaty jejich interakce a její 

odlišnosti od klasických způsobů předávání sdělení. Velkou část své publikace 

věnuje kritice takového přístupu, v čele s analyzováním videoher za pomoci 

literární teorie a jejích subdisciplín, jako například naratologie, a konstatuje, že 

cybertexty nutně vyžadují pro své pochopení vlastní unifikovanou teorii. Aarseth 

zavádí pro pochopení podstaty sdělení několik nových pojmů. Sdělení, neboli texty, 

dělí na „scriptony“ (texty tak, jak se jeví uživateli) a „textony“ (skutečné texty) a 

dává čtenáři k rukám aparát, pomocí jehož je na základě několika proměnných54 

možné popsat jakýkoliv text podle způsobu předávání sdělení.55 Toto rozdělení se 

jeví obzvláště zajímavé právě v případě videoher, protože na jednu stranu je 

videohra jenom souborem řádků programovacího jazyka (souborem textonů) a na 

stranu druhou se jedná o komplexní výrazový artefakt, který vnímáme v celé jeho 

audiovizuální šíři (souboru scriptonů) prostřednictvím obrazovky, respektive 

reproduktorů. 

Autor jasně rozděluje uživatele lineárních a nelineárních textů a jejich způsob 

přijímání sdělení. Čtenář lineárního textu je podle něj ve vztahu k rozvíjení 

narativity textu bezmocný, protože nemá možnost ho ovlivňovat. „Čtenářovo 

potěšení, je potěšením voyeura. Bezpečné, ale bezmocné.“56 Naproti tomu uživatel 

nelineárního textu je ve stejném procesu nucen vynakládat energii a efektivně tak 

přeměňuje podobu interakce s textem z interpretace na intervenci.57    

                                             

54 Jedná se o dynamics (dynamiku), determinability (určitelnost), transiency (pomíjivost), 

perspective (perspektivu), access (přístup), linking (spojování) a user function (úlohu uživatele).    
55 AARSETH, Espen J. Cybertext: perspectives on ergodic literature. Baltimore, Md.: Johns Hopkins 

University Press, c1997, s.62. ISBN 0801855799. 
56 AARSETH, Espen J. Cybertext: perspectives on ergodic literature. Baltimore, Md.: Johns Hopkins 

University Press, c1997, s.4. ISBN 0801855799. 
57 AARSETH, Espen J. Cybertext: perspectives on ergodic literature. Baltimore, Md.: Johns Hopkins 

University Press, c1997, s.4. ISBN 0801855799. 
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Přesto, že je Aarsethova kniha často přijímána jako objevná a hodnotná, někteří 

autoři s jeho striktním odmítnutím naratologie nesouhlasí. Mezi nimi je i Marie-

Laure Ryanová, která mu ve své knize Avatars of Story vytýká, že své závěry 

vyvodil z posuzování klasické naratologie, která byla navržena pro popis běžné 

psané literatury, vytvořené s jednoduchým záměrem někomu sdělit, že se něco 

stalo. Tvrdí, že: “Komunikativní model klasické naratologie nefunguje ani pro 

mimetický režim filmu nebo divadla a neměli bychom tedy předpokládat, že dokáže 

popsat narativní způsoby, které jsou ještě vzdálenější od klasických dramatických 

zákonitostí.“58 Fakt, že klasická naratologie není schopna věrně popsat interaktivní 

texty, podle ní dokazuje pouze to, že naratologie jako taková se musí vyvinout a 

rozšířit, aby toho schopna byla, a ve své knize se tomuto cíli snaží přiblížit. Je 

potřeba zmínit, že Ryanová ani Aarseth se ve svých úvahách o nelineárních textech 

nezaměřují pouze na videohry, ale i na ostatní interaktivní média.  

Ryanová v zásadě souhlasí s Aarsethovým popisem rozdílů interakce v případě 

linárních a nelineárních textů, ale na rozdíl od něj dodává, že i ty druhé lze 

interpretovat prostřednictvím naratologických pojmů. Tvrdí, že: „Bez možnosti 

sledovat zobrazení herního světa by hráči neměli představu o důsledcích svých akcí 

a nebyli by tak schopni hrát hru inteligentně. To znamená, že hráči nejsou pouze 

agenty ve virtuálním světě, ale zároveň pozorovateli svých vlastních akcí. Herní 

zkušenost je tak napůl skutečným životem a napůl sledováním filmu.“59 Podle 

Aarsetha má ale hraní videoher mnohem blíže k žití skutečného života než ke čtení 

knih a sledování filmů, což zdůvodňuje osobní angažovaností hráče, relativní 

svobodou volby a jejich interaktivitou.60 Ryanová k tomu říká: „Musíme Aarsethovi 

přiznat, že interaktivita her je skutečně přivádí o krok blíže k životu, než je tomu u 

filmů a knih, ale ontologický rozdíl mezi zprostředkovanou a nezprostředkovanou 

zkušeností, mezi pracováním na věcech nebo na jejich obrazech, mezi objektivně 

                                             

58 RYAN, Marie-Laure. Avatars of story. Minneapolis: University of Minnesota Press, c2006, s. 97. 

ISBN 9780816646869. 
59 RYAN, Marie-Laure. Avatars of story. Minneapolis: University of Minnesota Press, c2006, s. 190. 

ISBN 9780816646869. 
60 AARSETH, Espen. Quest Games as Post-Narrative Discourse. In: RYAN, Marie-Laure. Narrative 

across media: the languages of storytelling. Lincoln: University of Nebraska Press, c2004, s. 362-

376. ISBN 0803239440. 
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existujícím náhodně stvořeným světem a imaginárním světem navrženým pro 

specifický účel, převáží rozdíl mezi volbou a nevolbou, protože v případě her volby 

ovlivňují pouze předstírané akce, bez trvalých následků pro samotného hráče. Pokud 

by hry byly skutečným životem, hráči by byli za své činy odpovědní a většina z nich 

by skončila ve vězení“61 

Zaměříme-li se na libovolnou hru a zaznamenáme-li její průběh v interakci 

s různými hráči, s největší pravděpodobností zjistíme, že tyto záznamy nejsou 

totožné. U některých her mohou být tyto odlišnosti jen drobné, ale u 

komplexnějších her se může jednat o dramaticky odlišný zážitek, který je pro 

každého hráče do značné míry jedinečný. Pro příklad uveďme nejúspěšnější62 

MMORPG hru World of Warcraft63, vydanou společností Blizzard Entertainment 

– tato hra se odehrává v obrovském virtuálním světě, který je prakticky nemožné 

prozkoumat celý a vyjma úplně prvních lokací, jež jsou pro všechny hráče stejné, 

neexistuje žádný jediný správný lineární postup hrou, který by vedl k jejímu konci. 

To má za následek, že ačkoliv některé části herní zkušenosti mohou být pro hráče 

identické, většina z nich je pro ně v nějakém smyslu unikátní.  

Existují samozřejmě hry s mnohem větší mírou linearity, než je World of 

Warcraft, ale i v jejich případě je, díky existenci přímé kontroly herní postavou, 

velmi nepravděpodobné, že by jeden hráč hru odehrál stejně jako kterýkoliv jiný 

hráč. Jistě, tato variabilita má své limity, mnoho z těchto odlišných interakcí nemá, 

alespoň v případě většiny her, velký vliv na celkovou podobu samotného herního 

zážitku, a proto se nám zřejmě často nestane, že bychom při debatě o konkrétním 

titulu, měli dojem, že se každý bavíme o jiné hře. Je také pravda, že některé části 

videoher tuto interaktivitu naprosto postrádají a hráč nad nimi tedy nemá žádnou 

kontrolu (například předem připravené videosekvence a cut-scény).  

                                             

61 RYAN, Marie-Laure. Avatars of story. Minneapolis: University of Minnesota Press, c2006, s. 190. 

ISBN 9780816646869. 
62 V dobách své největší slávy (v druhé polovině roku 2010) hrálo tuto hru pravidelně více jak 12 

milionů hráčů po celém světě.  
63 Blizzard Entertainment. (2004). World of Warcraft. (Windows). 
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Stejně jako řada ostatních autorů nezapomenu zmínit dnes již legendární 

definici počítačových her, kterou zformuloval herní vývojář Sid Meier64: „Hra, je 

sérií zajímavých voleb.“65 Podle něj je herní zážitek složen ze sledu na sebe 

navazujících voleb a tyto volby mohou být různého charakteru. Dá se moje postava 

doleva, nebo doprava? Uberu na plynu před nadcházející zatáčkou? Odvolám 

brankáře, abych měl větší šanci zápas otočit?  

Pro tento způsob interakce Aarseth zavádí v herních studiích nový pojem 

ergodicita, který si vypůjčil z fyziky a který vznikl spojením dvou řeckých slov 

„ergon“ (práce) a „hodos“ (cesta). Tvrdí, že: „Ergodická literatura vyžaduje 

k přenosu sdělení netriviální úsilí ze strany čtenáře.“66 Pro pochopení popisuje také 

neergodickou literaturu jako: „[…]literaturu, kde úsilí pro přenos sdělení je triviální 

a kde na čtenáři neleží žádné povinnosti důležité pro uskutečnění přenosu sdělení, 

kromě (například) pohybu očí a pravidelného nebo náhodného otáčení stránek.“67 

V rámci videoher je tak hráč podle Aarsetha aktivním uživatelem média, který 

skrze své volby výrazně ovlivňuje podobu předávaného sdělení.  

Tyto volby jsou předmětem výzkumu v druhé části této práce, respektive 

konkrétně takové volby, které v sobě obsahují morální dilema. Některé volby 

mohou být z morálního hlediska naprosto neutrálního charakteru, rozhodnutí, zda 

v rámci hry postavím jako první kinosál, nebo divadlo, nenese žádné etické 

implikace, naproti tomu rozhodnutí, jestli se pokusit zachránit dítě z hořícího 

domu, již ano. Je potřeba říct, že ne všechny hry v sobě takové morální volby 

obsahují. V simulátorech nebo sportovních hrách se s takovými rozhodnutími hráč 

s největší pravděpodobností nesetká příliš často, jestli vůbec. Tento typ voleb se 

nejčastěji objevuje ve hrách s komplexním příběhem, kde má hráč kontrolu nad 

nějakou hlavní postavou a má možnost se s jejím jednáním ztotožnit – obvykle se 

tak jedná o RPG, hry z prvního pohledu, nebo adventury. Ne, že by se nenašly 

                                             

64 Autor velmi známých her jako Alpha Centauri, Pirates! nebo série Civilization.  
65 Citováno dle: Miguel Sicart, The Ethics of Computer Games, str. 42 
66 AARSETH, Espen J. Cybertext: perspectives on ergodic literature. Baltimore, Md.: Johns Hopkins 

University Press, c1997, s. 1. ISBN 0801855799. 
67 AARSETH, Espen J. Cybertext: perspectives on ergodic literature. Baltimore, Md.: Johns Hopkins 

University Press, c1997, s. 1-2. ISBN 0801855799. 
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příklady morálních rozhodnutí i u ostatních žánrů, najdou, není to dokonce ani 

výjimkou, nicméně pro jmenované žánry je to nejtypičtější.  

Tyto volby částečně pramení z návrhu jednotlivých her. Herní vývojáři vytvářejí 

herní mechaniky a obsahy a mají zodpovědnost za to, jaké možnosti hráči při hraní 

mají k dispozici. Někteří při vývoji her volí lineárnější přístup, někteří otevřenější. 

Ale i v případě těch nejotevřenější her, s velkým množstvím možností, jak upravovat 

herní prožitek, je úplná svoboda iluzí.  Sicart uvádí, že: „V počítačových hrách musí 

hráč věřit, že má volnost, ačkoliv ji vlastně nemá; také musí věřit v nevyhnutelnost 

voleb, které jsem mu předkládány. Co herní designéři dělají, je, že toto rozhodování 

manipulují tím, že vytvářejí dojem, že volby, které hráči poskytují, jsou ty jediné 

možné, které hráč může brát v úvahu.  Hry jsou systémy, do kterých dobrovolně 

pronikáme s jasným cílem být manipulováni – věříme ve svobodu, kterou nám 

vývojáři předkládají, abychom úspěšně dosáhli ludického zážitku.“68 

Tato dobrovolnost je vidět v tom, jak samozřejmě většina hráčů přijímá 

ohraničení svých herních možností. Jak píše Sicart, chceme být manipulováni a 

očekáváme jistý rámec herních možností, které nám budou k dispozici, a mimo 

tento rámec akceptujeme jejich absenci. Pokud bychom si přáli, aby závodník v naší 

oblíbené závodní hře zastavil u krajnice a šel se pokochat krajinou, případně se 

zastavil na kávu a cigaretu v nejbližší kavárně, je dosti pravděpodobné, že tuto 

možnost nám hra nenabídne, ale je to něco, co od podobného typu her neočekáváme, 

a proto tato absence nenarušuje naše vnímání herní svobody.  

S obsahem videoher zpravidla hráč interaguje prostřednictvím avatara69, 

hráčem ovládané postavy, nebo objektu, skrze který prozkoumává herní svět, 

popřípadě příběh. Avatar může nabývat různých podob, zpravidla lidskou, nebo 

přinejmenším humanoidní, ale může se jednat i o mimozemskou či smyšlenou 

bytost, nebo dokonce o neživý objekt. Ne všechny hry mají jednoho konkrétního 

avatara a některé žánry jsou postaveny na mechanikách, které nevyžadují, aby 

                                             

68 SICART, Miguel. The Ethics of Computer Games. USA: MIT Press, 2009. ISBN 978-0-262-01265-

2. str. 43 
69 Původ pojmu vychází z hinduistického Sanskritu, kde  अवतार  -avatāra, znamená vtělení 

(inkarnaci) božstva do fyzického těla. Například devátým avatarem boha Višnua byl Buddha.  

http://en.wiktionary.org/wiki/%E0%A4%85%E0%A4%B5%E0%A4%A4%E0%A4%BE%E0%A4%B0#Sanskrit
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hráč tímto způsobem s hrou interagoval – například ve strategiích se hráč často 

stává jistou nadřazenou imaginární entitou, která je schopna ovládat několik 

stovek herních postav a dalších objektů zároveň.70  

Co je pro tuto práci důležité, je fakt, že hráči prostřednictvím avatara prožívají 

role71 a situace, které jdou často mimo realitu jejich skutečného života. Avatar je 

pro hráče nástrojem, mechanizmem, který definuje jeho fiktivní přítomnost ve hře 

a skrze něj je mu zprostředkováno herní sdělení a skrze něj hráč interaguje 

s herními mechanikami a v mezích stanovených herními vývojáři ho ovládá, aby 

přenesl svou vůli do herního světa.72 

Některé hry umožňují na počátku hraní vytvořit avatara specificky podle našich 

preferencí, nejčastěji se tak děje opět v případě RPG titulů. Často je nám umožněno 

zvolit jeho pohlaví, spolu s dalšími fyziologickými atributy, jako je hmotnost, výška, 

stáří, podoba, účes a podobně. Někdy je dokonce možné určit jeho charakterové 

vlastnosti nebo jeho příběhové a morální pozadí. Naopak v některých hrách je náš 

avatar předem vytvořen designéry hry a nemáme možnost zasahovat do jeho 

tvorby.73 Švelch k tomu dodává, že: „Musíme mít na mysli, že avatar má svou 

vlastní fiktivní identitu – vytvořenou tvůrci hry, spolu-vytvořenou hráčem nebo 

kombinaci obou – což může zahrnovat i morální profil postavy.“74  

Rune Klevjer označuje vztah avatara a hráče jako vztah prostetický. Avatar se 

podle něj stává rozšířením hráčova těla v herním světě. Nejedná se podle něj o 

pouhý nástroj, ale o entitu, skrze kterou nejenom vnímáme herní svět, ale ke které 

si i zároveň prostřednictvím procesu učení a zvykání vytváříme vztah. „[…] avatar, 

v počítačových hrách, by neměl být chápán jako pouhý nástroj nebo kurzor myši; 

                                             

70 Dalo by se argumentovat, že tato entita je tak hráčovým avatarem, ale nejedná se o tradiční 

hráčovo zosobnění ve virtuálním světě, v jakém je pojem avatar nejčastěji používán.  
71 Např. doktor, zabiják, závodník, voják, čaroděj a další.  
72 KLEVJER, Rune. What is the Avatar?: Fiction and Embodiment in Avatar-Based Singleplayer 

Computer Games. Dizertační práce. Universitetet i Bergen. Vedoucí práce Jostein Gripsrud. Str. 

87 
73Tak tomu je i v případě The Walking Dead. 
74 ŠVELCH, Jaroslav. The Good, The Bad, and The Player. In: SCHRIER, Karen a David 

GIBSON. Ethics and Game Design: teaching values through play. Hershey, PA: IGI Global, 2010, 

s. 56. ISBN 9781615208456. DOI: 10.4018/978-1-61520-845-6.ch004. Dostupné z: http://services.igi-

global.com/resolvedoi/resolve.aspx?doi=10.4018/978-1-61520-845-6.ch004 

http://services.igi-global.com/resolvedoi/resolve.aspx?doi=10.4018/978-1-61520-845-6.ch004
http://services.igi-global.com/resolvedoi/resolve.aspx?doi=10.4018/978-1-61520-845-6.ch004
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dává hráči postavení v simulovaného prostředí, zástupné tělo, prostřednictvím 

kterého se hráč může chovat jako agent ve fiktivním světě. Toto zástupné tělo není 

pouhým mediátorem herního působení nebo „interaktivity“ v obecném smyslu, ale je 

vystaveno a patří do svého prostředí. Jinými slovy, avatar je zajímavý a hratelný 

nejen proto, co nám dovoluje v rámci hry dělat nebo provést, ale z toho důvodu, co 

se nám stane v prostředí, které nám avatar umožňuje obývat.“75 

Toto spojení mezi hráčem a avatarem vede, alespoň částečně, k přejímání herní 

identity, která může být odlišná od hráčovy identity v reálném světě. Do jaké míry 

se tak děje, je i předmětem tohoto výzkumu. Toto vzájemné působení může být 

ovlivněno různými faktory. Přejímání identity u častého hráče, který hry aktivně 

vyhledává právě z důvodu prožívání odlišných zážitků, budou zřejmě silnější nežli 

u člověka, který se ke hrám dostane výjimečně nebo čistě náhodou. V tomto případě 

je rozhodující motiv a hráčova otevřenost k hernímu zážitku. Stejně tak různí hráči 

mohou být u různých herních postav schopni větší imerze na základě společných 

vlastností, nebo alespoň vlastností, které hráč považuje za pozitivní nebo 

imponující. Pro některé hráče může mít na toto přejímání vliv i jasné uvědomění 

toho, že herní svět není svázán pravidly a morálkou toho reálného, alespoň co se 

týče objektivních následků jejich činů. Přejímání identity funguje samozřejmě 

obousměrně. Stejně tak, jako hráč může být při rozhodování ovlivněn avatarovou 

fiktivní identitou (ať už vytvořenou designéry hry, nebo hráčem samotným), si hráč 

prostřednictvím avatara zřejmě promítá vlastní identitu do herního světa. K tomu 

Klevjer dodává: „Většina hráčů se se svou herní postavou – avatarem – do značné 

míry identifikuje a ve světě hry uplatňuje vlastní morální hodnoty a osobní 

preference, čili řídí jednání avatara tak, jak si myslí, že by v situacích vytvořených 

hrou jednala sama. Část hráčů ale cíleně vytváří svébytnou fiktivní herní osobnost, 

jež se může řídit vlastními pravidly, odlišnými od reálných morálních hodnot a 

osobních preferencí hráče.“76 

                                             

75 KLEVJER, Rune. What is the Avatar?: Fiction and Embodiment in Avatar-Based Singleplayer 

Computer Games. Dizertační práce. Universitetet i Bergen. Vedoucí práce Jostein Gripsrud. Str. 10 
76 KOŘÍNEK, Jakub. Etické aspekty interakce: Kvalitativní studie recepce počítačové hry Mass Effect 

2 coby systému morálních rozhodnutí. Praha, 2013. Diplomová práce. FSV UK. Vedoucí práce 

Jaroslav Švelch. Str. 75 
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3.3 Počítačové hry, morálka a etika 

Morálka a etika jsou základní předpoklady toho, aby spolu lidské bytosti 

mohly koexistovat v jedné společnosti. Tyto pojmy do sebe uzavírají všechny 

způsoby lidského chování, jejich hodnocení a předpisy pro danou kulturu, čímž dávají 

lidem žijícím ve společenství rámec přijatelného chování. Morálka nám pomáhá 

v běžných situacích jednat podle zaběhnutých řádů a nemusíme díky ní každé naše 

rozhodnutí promýšlet znovu a znovu. Tyto ustálené morální hodnoty poskytují 

jedincům ve společnosti pocit bezpečí tím, že stanovují hranice osobní svobodě a 

dávají nám tak jistotu v tom, co můžeme od ostatních kolem nás očekávat. Bez 

tohoto by nebylo jednoduché ve společnosti existovat, protože bychom žili 

v neustálé nejistotě z toho, co lidé okolo nás udělají. 

Morální a etické hodnoty a kodexy jsou v reálném světě silně kulturně nebo 

nábožensky podmíněné, liší se společnost od společnosti a mohou tak být místně 

často velmi rozličné. Takto tuto skutečnost zdůvodňuje Joshua Green: 

„O morálních otázkách přemýšlíme tak, jak přemýšlíme, z velké části proto, že tyto 

naše morální hodnoty umožňovaly našim předkům efektivnější rozmnožování než 

jejich soupeřům, což zapříčinilo, že jsme my, jejich nástupci, zdědili jejich svět.“77  

Co v kontinentální Evropě považujeme za přijatelné, může být, a často je, například 

na blízkém východě považováno za prohřešek proti morálnímu hodnotovému 

systému a samozřejmě i naopak. Například polygynie nebo polyandrie jsou toho 

dobrými příklady.78 Morálka se nemění jenom napříč kontinenty, ale i v čase. Co 

bylo před sto lety v rámci jednoho místa přijímáno jako morální a běžné, může být 

dnes považováno za nemorální. Vliv na to mají všemožné kulturní a společenské 

proměny – morální otázky týkající se euthanasie, homosexuality, nebo například 

interrupce jsou jen jedny z mála, které v posledních několika desetiletích 

                                             

77 GREEN, Joshua. The Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Truth about Morality and What to 

Do About it. Princeton, 2002. Dizertační práce. Princeton University. Str. 2 
78 Rodinné soužití mezi mužem a více ženami, respektive ženou a více muži. První případ je více 

známý, vzhledem k tomu, že je hojně rozšířen v severní a střední Africe a arabských zemích a i na 

dalších místech světa. Druhý případ je méně obvyklý, je praktikován zejména některými 

eskymáckými a tibetskými kmeny a společenstvími, jsou ale známy případy i z Evropy, USA a 

dalších zemí, kde je polygamie ilegální.  
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prodělávají na různých místech světa radikální změnu. Jak je vidět, to, které 

chování je špatné a které je správné, je různě posuzováno, jak v různých obdobích, 

tak i v různých místech naší planety.  

Na to, podle jakých kritérií se morálka posuzuje, existuje i mnoho, někdy až 

protichůdných teorií, ať už jde o subjektivismus, etický egoismus, utilitarismus a 

mnohé další. Některé teorie, jako například právě utilitarismus, za jehož 

zakladatele je považován Jeremy Bentham, se soustředí zejména na výsledek – 

podle nich je jednání správné (morální) pouze tehdy, pokud jsou jeho celkové 

důsledky lepší nežli důsledky možného alternativního chování. To může mít za 

následek situaci, kdy i jednání, které není obecně přijímáno jako dobré nebo 

morálně správné (ať už jde o krádež, nebo dokonce vraždu), může vést k lepším 

výsledkům než absence takového chování. 79 Jedním z nejčastěji uváděných 

příkladů podstaty tohoto smýšlení je takzvané „tramvajové dilema“80. Základní 

premisa problému je následující. Představte si, že jste řidičem tramvaje, která se 

nekontrolovatelně řítí na skupinu pěti mužů pracujících na kolejích. Nemáte 

možnost tramvaj zastavit, ani varovat pracující muže, máte ale možnost přehodit 

pákou výhybku, což by tramvaj přesměrovalo na odstavnou kolej. Vidíte ale, že na 

této koleji pracuje také jeden muž. Což vás staví před dvě možnosti, neudělat nic, 

což vyústí ve smrt pěti dělníků, nebo zatáhnout za páku, v důsledku čehož zemře 

dělník jeden. Utilitaristé si myslí, že je závazné a morálně správné odklonit 

tramvaj na vedlejší kolej, čímž bude dosažen celkově lepší výsledek. Na druhou 

stranu, pro některé teorie, zmiňme například Kantovu etiku, jsou z morálního 

hlediska důležité aspekty jednání samotného – morálním cílem není výsledek 

jednání, ale jednání samotné a motivy k němu vedoucí, a tak, aby mohl akt být 

považován za morální, je nezbytnou podmínkou „dobrá vůle“, tedy dobré úmysly.81  

                                             

79 SANDEL, Michael. Justice: What’s the Right Thing to do? – The moral side of murder 

[přednáška]. Cambridge: Harvard, In: youtube.com [online]. [vid. 5.11. 2014]. Záznam dostupný z: 

https://www.youtube.com/watch?v=kBdfcR-8hEY&list=PL30C13C91CFFEFEA6&index=1 
80 Problém poprvé předvedla Phillippa Ruth Foot, fylozfka britského původu v roce 1976. 
81 SANDEL, Michael. Justice: What’s the Right Thing to do? – Mind your motive [přednáška]. 

Cambridge: Harvard, In: youtube.com [online]. [vid. 5.11. 2014]. Záznam dostupný z: 

https://www.youtube.com/watch?v=8rv-4aUbZxQ 
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Joshua Green se ve své dizertační práci zabývá otázkou, která s tímto 

rozdělením úzce souvisí, a sice zda je koncept morálního realismu správný. Morální 

realismus se dá zjednodušeně shrnout jako myšlenka, že to, co je správné a co je 

špatné, není předmětem subjektivního posouzení společnosti nebo jedince, ale 

objektivní skutečností. Většina z nás má nějakou představu o tom, co je špatné a co 

je dobré a jsme přesvědčeni, že je univerzálně platná a odmítáme ty, kteří ji 

nesdílejí. Touto představou jsme zatíženi při každém morálním hodnocení, které ve 

svém životě konáme. Podle Greena je tato představa zásadně mylná a v rámci své 

práce zastává názor, že neexistují žádné morální soudy, které jsou ze své podstaty 

objektivní a pravdivé. Představa, že tomu tak je, je podle něj jednou z hlavních 

příčin, proč se lidstvu nedaří vyřešit mnoho globálních problémů a konfliktů. „Řešení 

těchto problémů vyžaduje kompromisy, ale těchto kompromisů se ve většině případů 

nedaří dosáhnout. Proč tomu tak je? Jedná se o prostou sobeckost? Jsou lidé prostě 

jen lhostejní? Ač tomu tak v některých případech může být, jsem přesvědčen, že 

většině vůdců záleží na budoucnosti světa a věří, že jejich chování je správné. 

Problémem je samozřejmě skutečnost, že každý má odlišnou představu o tom, co je 

správné, a o tom, co za chování je od nich a od ostatních očekáváno. Když se 

představám o budoucnosti odlišných jedinců nepodaří najít společnou půdu, i lidé 

s dobrými úmysly jsou schopni pustit se do konfliktu a říci“ „Co mohu dělat? 

Nedávají mi žádnou jinou možnost.““82  

 

Morálka tedy vychází ze zákonitostí a projevů kultury a společnosti, které 

nás obklopují v reálném světě, a může být posuzována různými způsoby. Jak ale 

morálka a etika ovlivňují vnímání světů smyšlených? Lidské bytosti mají na rozdíl 

od všech ostatních pozemských stvoření schopnost vytvářet imaginární konstrukty 

a předávat je ostatním ve formě příběhů. Tyto konstrukty mohou být založeny na 

reálných situacích a odehrávat se v reálném světě, ale stejně tak mohou vycházet 

z kompletně smyšlených reálií a odehrávat se ve světech, které mají s tím naším 

jen málo společného. Je rozdíl mezi naším vnímáním morálky v případě reálných 

                                             

82 GREEN, Joshua. The Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Truth about Morality and What to 

Do About it. Princeton, 2002. Dizertační práce. Princeton University. 
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situacích a těch založených na fikčních základech? Na rozdíl od knih, filmů, 

rozhlasu a podobných médií, v rámci kterých provádíme konzumaci jejich obsahů 

jistou pasivní formou, mají počítačové hry tu odlišnost, že se hráč stává tím, kdo 

do jisté míry přímo kontroluje průběh a podobu těchto obsahů, čímž se stává jejich 

spolutvůrcem. To může mít silný dopad na naše vnímání morálních dilemat v rámci 

některých počítačových her a zjištění, do jaké míry se tak děje, je jedním z  cílů této 

práce.  

Před každým rozhodováním si psychicky zdravý jedinec, tedy i hráč, 

uvědomuje, že součástí aktu rozhodnutí je samotná volba, ale i rozličné následky, 

ke kterým tato volba může vést. Při rozhodování proto zvažujeme všemožné 

aspekty naší volby. V rámci rozhodování nabývají tyto aspekty podobu etických a 

morálních otázek, možností vylepšení naší pozice či stavu (ať už materiálního, 

psychického nebo jiného), vlivu na naše okolí a mnoho dalších. Po jejich pečlivém 

zvážení a posouzení možností, které máme k dispozici, vybereme tu, která v součtu 

těchto aspektů kvalitativně převyšuje ostatní.  

Otázkou je, na kolik je možné posuzovat morálku počítačových her na 

základě těchto aspektů, které používáme v reálném světě. Proces rozhodování 

probíhá i v rámci videoher obdobně, ale vstupní parametry se od těch rozhodnutí 

v reálném životě musí nutně lišit. Následky rozhodnutí učiněných ve hře pro nás 

nemají83 hmatatelný dopad v reálném životě. Již z tohoto důvodu nemusíme jisté 

určující faktory při rozhodování brát v potaz nebo jim minimálně přisuzujeme 

menší důležitost. I ty nejrealističtější hry musí ve ztvárnění reality nutně 

přistupovat k jistému zjednodušení, ať už z technických, či jiných důvodů – proto 

ani prostředí, ke kterému se hráči v morálních rozhodnutích vztahují, se nedá 

považovat za srovnatelné s tím skutečným.  

Výše zmíněné ale neznamená, že by si hráči z reálného světa nepřenášeli své 

hodnotové systémy a vytvářeli si vždy nové, založené na pravidlech a zákonitostech 

konkrétního herního zážitku. Morální a hodnotový systém pro většinu lidí není 

něco, co bychom mohli jednoduše alternovat, a proto i v případě hráčů, kteří jsou 

                                             

83 Pokud nebudeme brát v potaz profesionální hráče, pro které je hraní způsobem vydělávání 

finančních prostředků. 
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konfrontováni s virtuálním světem, zůstávají tyto systémy stále v platnosti. 

Nicméně je ale potřeba mít při porovnávání rozhodování ve videohře a skutečnosti 

na paměti, že jde o poměrně odlišný prostor, který může mít na rozhodování hráčů 

zásadní vliv a svou podobou a zákonitostmi také ovlivňuje uplatňování morálních 

hodnot v rámci herní interakce. Hlavní faktorem, kterému je potřeba porozumět, 

je virtualita herního světa a uvědomění této virtuality ze strany hráčů. Velká část 

herních světů se nesnaží věrně napodobovat charakteristiky toho skutečného a je 

vyjádřením uměleckého projevu vývojářů, který může nabývat nesčetných podob, 

od vesmírných stanic na druhém konci galaxie po pohádkové světy plné kouzel, kde 

fyzikální zákony tak, jak je známe, tak úplně neplatí. I v případě, že se herní svět 

snaží věrně evokovat zdání toho skutečného, jen těžko se mu zatím, zejména díky 

technickým omezením, může přiblížit. I v případě těch nejnáročnější a graficky 

nejpokročilejších videoher je stále jasně zřetelné, že se jedná o uměle vytvořenou 

realitu. Nicméně je možné, že s pokračujícím vývojem výpočetní technologie a 

s očekávaným rozvojem virtuální reality se toto omezení podaří v budoucnosti 

překonat. Do té doby je ale herní prostředí, ve kterém se hráč pohybuje, nutně 

vzdálené tomu, se kterým má hráč přímé či nepřímé, zkušenosti z reálného světa. 

Ve většině her, které poskytují nejvyšší míru imerze, již z principu hráči ovládají 

avatara, jehož prostřednictvím přijímají své místo v příběhu, a ačkoliv míra 

souznění s tímto avatarem může být na velmi vysoké úrovni, v reálném světě hráči 

nepotřebují procházet procesem ztotožnění, které ale nikdy nemůže být úplné.  

Hráči při hraní chápou, že se nenachází ve skutečném světě, ale v uměle 

vytvořeném prostoru, který kromě jejich egrodické interakce nemá s reálným 

světem žádné spojení a ani z něj nemohou plynout žádné reálné následky pro jejich 

skutečný život. Toto uvědomění může být pro rozhodnutí ve hrách určující. 

Publicista Tim Biggs má na to jasný názor: „Protože logika herního systému je 

rozdílná od logiky každodenního života (v reálném světě byste těžko skočili po hlavě 

do stromu a očekávali, že z něj vypadnou mince), i morálka musí být odlišná. 

Činnosti prováděné ve hře mohou být tak směšně vzdálené morálce skutečného 

světa, jak to jen vývojáři dovolí a měly by být v bezpečí před morálním souzením na 
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základě měřítek skutečného života. Všichni jsme zavraždili veselého wigglera84 

v Super Mario World, kvůli ničemu menšímu než pro získání bodů a protože nám 

stál v cestě. To je v pořádku, za předpokladu, že je smyslem herního světa získávat 

body a dostat se na konec úrovně.“85 

Biggs zachází možná ve svých úvahách příliš daleko a některé jeho názory 

jsou podle mě zaujaté, ale prezentuje ve svém textu zajímavý názor. Podle něj 

videohry nemohou být posuzovány podle morálních hledisek reálného světa 

jednoduše proto, že interakce ve virtuálním světě nevychází ze stejného prostředí a 

ani nejsou činěny na základě stejných pravidel. Argumentuje, že tyto akce nejsou 

činěny ze stejných pohnutek ani nemají stejné následky jako ve skutečném světě, 

a proto na ně nelze pohlížet jako na totožné činy ani v případě morálního hodnocení. 

V tomto s ním souhlasí i Marie-Laure Ryanová: „Je to právě proto, že všechny ty 

nepříjemné zkušenosti, které se odehrávají během hraní – zabíjení, zranění nebo 

smrt – nemají vliv na reálný svět, proč jsou hry tak zábavné.“86 Za nemorální se 

často považuje chování, které nějakým způsobem porušuje základní lidská práva 

na majetek, svobodu a život, tak, jak je popsali například filozofové Thomas Hobbes 

nebo John Locke. Pokud se na problematiku budeme dívat z tohoto pohledu, 

musíme připustit, že počítačové charaktery taková práva nemají, tudíž je hráč 

nemůže svým jednáním porušovat. Hry nicméně takové chování mohou 

napodobovat a obecnou obavou je, že ač takové chování ve hře samotné nikomu 

neškodí, může vést k znecitlivění vůči podobným projevům v reálném světě.   

 Jak již jsem uvedl na začátku kapitoly, pohled na to, co je a co není morální, 

se může lišit v závislosti na mnoha faktorech. I odpověď na Biggsovy argumenty 

podle mě závisí na našem pohledu na morálku jako koncept. Účelem této práce ale 

                                             

84 Stvoření podobné stonožce, na které, obdobně jako na ostatní stvoření, může Mario ve hře skočit, 

a tím ho zničit.  
85 BIGGS, Tim. WHY REAL-WORLD MORALS HAVE NO PLACE IN VIDEO GAMES. 

In: Www.ign.com [online]. 2012 [cit. 2014-12-09]. Dostupné 

z: http://www.ign.com/articles/2012/08/20/why-real-world-morals-have-no-place-in-video-games 
86 RYAN, Marie-Laure. Avatars of story. Minneapolis: University of Minnesota Press, c2006, s. 190. 

ISBN 9780816646869. 

http://www.ign.com/articles/2012/08/20/why-real-world-morals-have-no-place-in-video-games
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není určit, které hráčské chování je a které není morální, ale jakým způsobem 

k otázce morálního rozhodování přistupují samotní hráči.  

Je důležité si uvědomit, že vnímání morálky při hraní videoher může být 

ovlivněno mnoha faktory – hráčovými vlastními morálními hodnotami, příběhovým 

pozadím postavy, za kterou hráč hraje, prostředím a kontextem, ve kterém se hra 

odehrává, pravidly a možnostmi, které hra obsahuje, a nakonec i způsobem, jakým 

hráč k videohrám přistupuje.  

3.4 The Walking Dead 

The Waking Dead je epizodická interaktivní adventura z pohledu třetí osoby, jejíž 

první epizoda úvodní série byla vydána v roce 2012 pro platformu Windows, 

konzole Xbox 360 a Playstation 3 a později pak i pro další zařízení s operačními 

systémy Android, iOS a další. Vytvořili ji vývojáři z amerického nezávislého studia 

Telltale Games87 a je volně založena na komiksové sérii Roberta Kirkmana 

stejného názvu, která začala vycházet v roce 2003 (je vydávána do dnešních dnů). 

Celkem tato první série obsahuje pět epizod s přibližnou herní dobou 2–3 hodiny u 

každé z nich. Posléze byla rozšířena ještě o speciální epizodu 400 days a v roce 2013 

pak o druhou sérii obsahující dalších pět epizod. V rámci této práce se budu 

soustředit pouze na první sérii, tedy prvních pět epizod.  

Ačkoliv je hra The Walking Dead běžně zařazována do žánru adventur, na rozdíl 

od většiny ostatních her, které do tohoto žánru spadají, se nezaměřuje na řešení 

logických či jiných hádanek, ale spíše na vyprávění příběhu a interakci hlavní 

postavy, ovládané hráčem, s postavami vedlejšími i okolním světem.  

Hlavní postavou hry a hráčovým avatarem je v této hře afroamerický muž ve 

středních letech jménem Lee Everett, který se ocitá uprostřed právě započaté 

                                             

87 Studio založilo několik bývalých zaměstnanců LucasArts v čele s Kevinem Brunnerem, Danem 

Connorsem a Troyem Molanderem.  
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zombie88 apokalypsy89. Na rozdíl od RPG her není možné v The Walking Dead 

vytvořit hráčovu postavu podle vlastních preferencí, není ani možné změnit její 

pohlaví. Ústředním tématem hry je přežití tváří v tvář hroutící se společnosti a 

nákaze, která přetváří ostatní lidi v nemyslící bytosti prahnoucí po lidském mase. 

Tak, jak je v tomto žánru zvykem, hráč má skrze svého avatara možnost 

interagovat s předměty a ostatními postavami ve hře. V rámci této interakce má 

hráč prostřednictvím kontextového menu k dispozici nástroje, pomocí kterých může 

volit takové činnosti či odpovědi, které si přeje, aby jeho avatar vykonal. Pomocí 

stejných nástrojů pak může i komunikovat s vedlejšími postavami. Méně 

podstatnou částí hry jsou pak akční sekvence ve formě quick time eventů.90 Pokud 

se hráči nepodaří v těchto eventech uspět, jeho postava umírá, ale hra je 

automaticky vrácena těsně před tuto kritickou pasáž a hráč má možnost ji opakovat 

bez jakéhokoliv postihu. S dostatkem trpělivosti tedy nejde v této hře prohrát.  

Nejvýznamnější část hry a zároveň i morálního rozhodování v této hře se 

odehrává v rámci konverzací. V nich má hráč zpravidla při volbě jednotlivých 

odpovědí na výběr několik možností, z nichž každá znázorňuje nějaké názorové nebo 

morální spektrum a které mají rozličné dopady na chování ostatních postav, 

případně i na vývoj příběhu. Podobně ztvárněné konverzace se objevily například 

                                             

88 Zombie jsou v rámci série The Walking Dead označováni jako „walkers“ (v českém překladu 

chodci). Samotné označení zombie pochází původně z haitského folkloru a označuje oživená mrtvá 

těla vzkříšená magickými silami. Postupně se tento mýtus rozšířil do literatury a filmů, jejich 

původ, schopnosti i chování se často mění příběh od příběhu. Za jednu z prvních zombie v evropské 

kultuře můžeme považovat dnes již kultovní Frankesteinovo monstrum z knihy Frankenstein 

autorky Mary Shelley.  
89 Zombie apokalypsa je jedním z často používaných despotických scénářů konce světa, používaných 

v různých typech mediálních obsahů, nejčastěji ve filmech a videohrách, ale i knihách nebo 

deskových hrách. Základní premisou tohoto scénáře je zpravidla nevysvětlitelná nákaza, která 

lidské obyvatelstvo po jejich smrti přemění v nemyslící animální bytosti, které mají jedinou potřebu 

– hlad. Ten se snaží za jakýchkoliv okolností uspokojit a napadají proto živé, dosud nenakažené 

jedince, které pojídají a ze kterých se následně také stávají zombie.  
90 Quick time event (QTE) je pojem popisující prvek hratelnosti, v rámci kterého, zpravidla během 

jinak ne plně interaktivních částí hry, jako jsou videosekvence, má hráč možnost nebo je nucen 

ovlivnit situaci pomocí stisknutí správného tlačítka. Pokud se hráči nepodaří včas stisknout 

správné tlačítko nebo stiskne špatné, obvykle pak následuje negativní postih nebo konec hry.    
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v sériích Mass Effect91, Fallout92 nebo Star Wars: Knights of the Old Republic93. 

V případě sérií Mass Effect a Star Wars: Knights of the Old Republic je však kladen 

silný důraz na boj mezi dobrem a zlem94 a konverzační i interakční metody tomu 

odpovídají – ve většině případů je ze samotné formulace jasné, případně graficky 

znázorněné, kterou z těchto dvou morálních stran si hráč volí. The Walking Dead 

žádné podobné rozdělení neobsahuje, odpovědi nejsou ve většině případů jasně 

negativní nebo pozitivní a mohou mít rozličný efekt, který nemusí být vždy předem 

odhadnutelný. Poměrně často jsou některé konverzace časově omezeny, zejména 

pokud se jedná o napínavou a akčnější sekvenci. Hráč je pak nucen vybrat odpověď 

v časovém limitu, a pokud se mu to nepodaří, vyústí jeho nečinnost v avatarovo 

mlčení, které ale ostatní postavy vnímají, a stejně jako jakákoliv jiná odpověď může 

mít vliv na vývoj konverzace.  

Hra se snaží vyvolávat pocit, že hráčova rozhodnutí a konverzace mají rozsáhlý 

vliv na průběh příběhu, případně na jeho rozuzlení. Při opětovném hraní ale hráč 

zjistí, že to je pravda jenom částečně. Příběh hry má vždy totožné zakončení, bez 

ohledu na to, co hráč v průběhu hry udělal a jak se rozhodl, nicméně cesta, kterou 

se hráč k tomuto rozuzlení dostal, se opravdu může na základě těchto rozhodnutí 

lišit. V rámci každé epizody se objevuje pět významných morálních rozhodnutí, kde 

má hráč možnost vybrat pouze ze dvou možností, a tato rozhodnutí pak mají 

významnější následky. Na konci každé epizody může hráč pomocí grafu porovnat, 

kolik z ostatních hráčů, kteří The Walking Dead hráli, se v těchto situacích rozhodlo 

                                             

91 BioWare. (2007). Mass Effect. (Windows).;  

BioWare. (2010). Mass Effect 2. (Windows).;  

BioWare. (2012). Mass Effect 3. (Windows). 
92 Interplay Entertainment. (1997). Fallout. (Windows); 

Black Isle Studios. (1998). Fallout 2. (Windows).; 

Micro Forté. (2001).Fallout Tactics: Brotherhood of Steel. (Windows). 

Interplay. (2004). Fallout: Brotherhood of Steel. (Windows). 

Bethesda Game Studios. (2008). Fallout 3. (Windows). 

Obsidian Entertainment. (2010). Fallout: New Vegas. (Windows). 
93 BioWare. (2003). Star Wars: Knights of the Old Republic. (Windows). 

Obsidian Entertainment. (2005). Star Wars: Knights of the Old Republic II – The Sith Lords. 

(Windows). 

 
94 V těchto hrách je dokonce zabudován hodnotící systém pro stranu dobra i zla. Na základě svých 

interakcí se pak hráč přiklání spíše k jedné nebo druhé – z čehož mu následně plynou jisté výhody 

a nevýhody.  
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stejně, a kteří naopak vybrali druhou možnost, což poskytuje hráči zajímavé 

měřítko k porovnání.  

Hráč má tedy prostřednictvím konverzací a akcí avatara možnost přímo 

ovlivňovat několik prvků hry. Nejdůležitějším z nich jsou vztahy ostatních postav 

k jeho avatarovi – ostatní členové skupiny přeživších si totiž pamatují hráčovy činy 

a názory a pružně na ně reagují v průběhu hry. V případě, že hráč na začátku hry 

obviní jednu z postav z něčeho nekalého, je možné, že až to bude nejvíce potřebovat, 

odmítne daná postava riskovat svůj život pro jeho záchranu a podobně. Chování 

hráče prostřednictvím jeho avatara do jisté míry ovlivňuje i to, zda jsou ostatní 

postavy ochotny s ním pokračovat v jeho putování. Poslední část hry může hráč, na 

základě předchozích voleb, buď podstoupit sám, nebo až se čtyřmi dalšími 

postavami.  

Je ale potřeba zmínit, že většina proměnných v příběhu se zdá být spíše 

kosmetická – vyvolávají zdání alternativní volby, ale události vždy vedou ke 

stejnému nebo velmi podobnému výsledku – to potvrzuje již jednou výše citovaný 

Sicartův názor, že designéři hry se snaží vyvolávat zdání svobody a možnosti volby, 

které ale ve skutečnosti neexistují nebo nemají takový vliv, jak by se mohlo na 

první pohled zdát. Jako příklad mohu uvést závěrečnou volbu první epizody, kde 

se hráč musí rozhodnout, které ze dvou postav se pokusí pomoci ubránit před 

útočícími chodci. Na základě jeho výběru jedna z postav umírá a druhá se na další 

dvě epizody přidává k hráčově skupině. Prakticky všechny následující interakce 

s touto postavou jsou ale shodné, bez ohledu na to, kterou z postav si hráč vybral. 

Tuto postavu potká dokonce i stejný osud, což ale hráč nemůže tušit, pokud hru 

hraje poprvé. Je ale možné, že hře se tak, ač je, co se týče herního příběhu poměrně 

lineární, daří vytvářet pocit, že hráčovy volby mají silný dopad. V případě, že je hráč 

úspěšně přesvědčen, že volby, které činí, jsou důležité a nese za ně odpovědnost, 

není podle mě důležité, jestli tomu tak opravdu je, nebo ne, morální implikace jsou 

pak stejné, jako by byly v případě, kdy by tomu tak opravdu bylo. Otázkou je, 

nakolik je v tomto hra úspěšná, a pokusím se na to odpovědět v rámci mého 

výzkumu.  
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Mimo hlavní postavu obsahuje hra i velké množství postav vedlejších. Mimo 

zástupy nemrtvých pak zejména několik desítek dalších přeživších, z nichž někteří 

se mohou stát členy hráčovy skupiny. Za nejdůležitější vedlejší postavu můžeme ale 

patrně považovat Clementine, devítileté děvče, jejíž rodiče jsou pohřešováni, kterou 

hráč potkává již na počátku první epizody a které ho doprovází až do konce hry. 

Hra se snaží evokovat pocit, že Lee (tedy přeneseně i hráč) je za dívku zodpovědný 

a v rámci herního příběhu je znatelná snaha vytvořit mezi hráčem a Clementine 

jisté opatrovnické pouto, které má být podle mého názoru zdrojem významné části 

emocionálních prožitků ze hry. Ve výzkumu se zaměřím i na to, jestli byly tyto 

opatrovnické sklony v hráčích skutečně vzbuzeny a zda ovlivňovaly morální 

rozhodnutí, která hráči ve hře činili.  

The Walking Dead byla, v době svého vydání, hráči i herními novináři velmi 

kladně přijata. Obdržela několik desítek cen za nejlepší hru roku a v prvních 

týdnech svého prodeje držela vrchní příčky v prodejnosti na Xbox Live Arcade, 

Steamu i Playstation Network. První milion kopií prodala hra již 20. den od 

začátku prodejů a stala se tak nejrychleji prodávanou hrou společnosti Telltale 

Games.95 Do konce července letošního roku (2014) pak prodaly epizody The 

Walking Dead96 přes 28 miliónů kopií.97  

                                             

95 MORIARTY, Colin. TELLTALE GAMES’ THE WALKING DEAD SELLS A MILLION. 

In: IGN.COM´[online]. 2012 [cit. 2014-12-09]. Dostupné 

z: http://www.ign.com/articles/2012/05/17/telltale-games-the-walking-dead-sells-a-million 
96 Všechny do té doby vydané epizody, tedy Season 1, 400 days a Season 2.  
97 OHANNESSIAN, Kevin. 'Walking Dead' game episodes sell 28 million, will have season 3. In: 

Www.techtimes.com [online]. 2014 [cit. 2014-12-09]. Dostupné z: 

http://www.techtimes.com/articles/11417/20140728/walking-dead-video-game-telltale-games.htm 

http://www.ign.com/articles/2012/05/17/telltale-games-the-walking-dead-sells-a-million
http://www.techtimes.com/articles/11417/20140728/walking-dead-video-game-telltale-games.htm
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4  Metody výzkumu 

4.1 Představení výzkumu 

Na tomto místě bych rád uvedl, že má práce, a tedy i výzkum, je inspirována 

prací Jakub Kořínka98 s názvem Etické aspekty interakce: Kvalitativní studie 

recepce počítačové hry Mass Effect 2 coby systému morálních rozhodnutí. Rád bych 

na tuto práci navázal a zjistil, zda jsou závěry zjištěné v jeho práci platné i pro 

ostatní hry, nejen pro hru Mass Effect 2. Téma a otázky, které zkoumám v této 

práci, jsou tak z toho důvodu prakticky shodné s těmi, kterým se věnoval Jakub 

Kořínek. Pro výzkum používám stejné metody sběru dat i stejnou metodu jejich 

analýzy, a to ze dvou důvodů. Prvním je fakt, že se tyto postupy v práci, na kterou 

navazuji, mému kolegovi osvědčily, a druhým důvodem je snaha o porovnatelnost 

výsledků našich výzkumů.  

Stěžejní částí mé práce je provedení a následná analýza výsledků 

kvalitativního výzkumu. Jako hlavní metodu sběru dat jsem zvolil metodu 

dotazníku. Celkem se výzkumu zúčastnilo deset respondentů ve věku mezi 22 a 28 

lety s dokončeným minimálně středoškolským vzděláním. Přesněji se jednalo o pět 

žen a pět mužů, z toho tři mají ukončené pouze středoškolské vzdělání a zbylých 

sedm nějaký stupeň vysokoškolského. Jejich oslovení jsem prováděl pomocí 

sociálních sítí a osobního kontaktu a až na tři výjimky se jedná o osoby z mého 

okruhu přátel a spolužáků. Čtyři z respondentů99 měli až do samotného výzkumu 

nulové nebo minimální zkušenosti z hraním počítačových her. Původně přislíbila 

účast téměř dvacítka zájemců, nicméně celá polovina z nich nakonec spolupráci 

nedokončila, většinou z časových důvodů. Všichni respondenti, vyjma jednoho, 

který hru již vlastnil, byli obdarováni kopií The Walking Dead a byli požádáni o 

                                             

98 KOŘÍNEK, Jakub. Etické aspekty interakce: Kvalitativní studie recepce počítačové hry Mass 

Effect 2 coby systému morálních rozhodnutí. Praha, 2013. Diplomová práce. FSV UK. Vedoucí práce 

Mgr. Jaroslav Švelch. 
99 Jedná se o čtyři z pěti žen, které se výzkumu zúčastnily. Pokoušel jsem se sehnat i mužské 

respondenty s podobnou herní historií, ale to se ukázalo jako velmi obtížné, stejně tak, jako když 

jsem se pokoušel sehnat ženy, které mají s hraním větší zkušenosti. Od obou kategorií se mi 

nakonec podařilo sehnat jednu osobu, bohužel, dotyčný výzkum nedokončil.   
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její dohrání. Zároveň s kopií hry obdrželi i samotný dotazník a instrukce k jeho 

vyplnění.   

Vzhledem k tomu, že je hra rozdělena na pět přibližně stejně dlouhých epizod, 

byli respondenti instruováni, aby po dohrání každé epizody vyplnili příslušnou 

korespondující část dotazníku a následně, po dohrání celé hry, i jeho závěrečnou 

část. Po respondentech jsem nepožadoval, aby dohráli hru v rámci jednoho sezení, 

vzhledem k tomu, že se jedná o poměrně časově náročnou zkušenost, nicméně 

požádal jsem je, aby v kuse hráli alespoň jednotlivé epizody.  

Respondentům zabralo dohrání a vyplnění dotazníků více než jeden měsíc, 

byl jsem proto nucen prodloužit stanovený termín pro odevzdání téměř na 

dvojnásobek.  

 

4.2  Výzkumné otázky  

Základem provedení výzkumu je stanovení výzkumných otázek, které se 

budu snažit zodpovědět v rámci analýzy dotazníků.  

1) Jak hráči vnímají morální rozhodování ve hrách? 

2) Na základě jakých motivů se v těchto případech hráči rozhodují? 

3) Jaký vztah mají hráči ke svému avatarovi a ostatním herním postavám 

a ovlivňuje tento vztah jejich rozhodování? 

4) Jak velkou roli hrají pravidla hry v morálním rozhodování hráčů? 

5) Jak se liší morální rozhodování hráčů v hrách od jejich rozhodování ve 

skutečném světě? 

 

4.3 Dotazník 

Dotazník samotný je rozdělen na dvě hlavní části. První z nich je 

koncipována z celkem 13 herních situací, které jsou hráčům prostřednictvím 

dotazníku připomenuty a je od nich požadován popis jejich herního zážitku, jejich 

rozhodnutí a motivů, které je k nim vedly. Jednotlivé situace jsem v rámci každé 
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epizody vybral částečně podle vlastního uvážení, ale vždy100 jsem volil jednu z pěti 

situací, které jsou na konci každé epizody hráčům předloženy pro porovnání 

s ostatními hráči.  

 Důvodem pro tuto koncepci první části dotazníku je snaha zjistit, jak a proč 

se hráči rozhodovali v konkrétních herních situacích, a díky poměrně velkému 

množství odpovědí i respondentů objevit opakující se motivy v jejich procesu 

rozhodování.  

 

Příklady otázek a odpovědí z první části dotazníku:  

Epizoda 2., Situace 1. – Po odhalení děsivé pravdy o tom, k čemu doopravdy 

slouží St. John Dairy, jsou Lee, Larry, Kenny, Clementine a Lilly uvězněni ve 

skladovací místnosti. Larry, který má chronické obtíže se srdcem, si nastalou 

situací a svým rozčilením přivozuje infarkt. Lilly se zoufale snaží o jeho oživení 

a žádá Leeho o pomoc. Naopak Kenny zdůrazňuje, že ve chvíli, kdy se Larry 

promění v chodce, nebudou mít v této uzavřené místnosti žádnou šanci se s ním 

vypořádat a žádá po Leeovi, aby tomu předešel – tedy Larryho zabil, tak, aby se 

z něho chodec nestal.  

Odpověď:  

Pavel. 28 let: Larryho jsem nezabil, i když mě neskutečně štval. Asi velel 

instinkt záchranáře a rozhodl jsem se pomoci při CPR. Mel jsem dojem, že Lilly 

ještě sehraje nějakou roli a Kennymu jsem projevoval náklonnost po celou 

dobu, tak jsem ji teď projevil věčně naštvané Lilly. Doufal jsem, že se ten blb 

probere. Kenny to ale vyřešil po svém. 

 

Epizoda 5., Situace 1. – Na začátku epizody Lee omdlí v bunkru, kde se skrývali 

Vernon a jeho skupina. Vzbudí se na stole ve chvíli, kdy se zbytek skupiny snaží 

                                             

100 Až na jednu výjimku, která byla způsobena nedostatkem relevantních otázek u této konkrétní 

epizody.  
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rozhodnout, jestli mu mají uříznout ruku, nebo ne, protože doufají, že by to mohlo 

oddálit nebo úplně odvrátit jeho přeměnu v chodce. Lee se může rozhodnout, jak se 

k jejich nápadu postaví. 

Odpověď:  

Alžběta, 26 let: Tak tohle je vrchol. Za celé čtyři předešlé epizody se pořád jen 

přesvědčujeme o tom, že neexistuje nic a nikdo, co by mohlo pomoci, a teď mi chtějí 

uříznout ruku, jako kdyby to byla spása. Už jsem asi dost otupěla a ve skutečnosti 

bych možná byla ráda za každý kousek naděje, ale teď mi to přijde jako totální 

nonsens. Navíc, pokud mám být ještě chvíli, před tím, než se proměním, užitečná, 

bude to lepší s oběma rukama. 

 

Druhá část dotazníku se pak skládá z otázek, které se týkají hodnocení samotné 

hry a herního zážitku jako celku.  

Jednotlivé otázky je možné dělit do několika kategorií, tak, jak navrhl již Jakub 

Kořínek. Vzhledem k tomu, že se snažím zjistit odpovědi na stejné otázky, jako již 

můj kolega, jsou i některé otázky totožné s těmi, použitými v jeho práci. Nicméně, 

několik z nich jsem byl nucen vypustit z důvodu odlišnosti zkoumaných her a ze 

stejného důvodu jsem pak i nové přidal. 

 

Okruh 1. – V prvním okruhu se výzkum zaměřuje na vztah mezi morálním 

rozhodováním hráče a omezeními plynoucími z pravidel a designu hry. První dvě 

otázky se snaží zjistit, nakolik je hráči v rámci hry umožněno promítat své vlastní 

morální hodnocení do herních rozhodnutí a nakolik si tato omezení hráči 

uvědomují. Otázka č. 3 a 4 se pak snaží zjistit, zda hráč měl pocit, že jeho 

rozhodnutí mají ve hře nějaký význam a díky tomu jim přikládal důležitost. Otázka 

č. 5 se pak zabývá tím, zda mechanika časově omezeného limitu na odpověď měla 

na rozhodování respondentů vliv.  
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1) Vnímal jsi při rozhodování, jak postupovat v různých situacích, omezení 

stanovená pravidly hry – a ovlivnila tato omezení tvoje výsledná rozhodnutí 

(pociťoval jsi nedostatek možností)?  

 

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

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

a dosáhnout úspěchu?  

 

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

podstatnou součást herního prožitku? 

 

4) Měl jsi u hry pocit, že tvá rozhodnutí skutečně ovlivňují herní příběh?  

 

5) Považoval jsi časový limit, který hra stanovuje pro stanovení rozhodnutí, za 

rušivý, nebo umocňující prvek v rámci herní atmosféry a umocnění herního 

prožitku?  

 

Okruh 2. – V rámci tohoto okruhu je mou snahou zjistit, do jaké míry se hráč 

ztotožňuje se svým avatarem, potažmo hlavním hrdinou hry Lee Everettem (otázka 

č. 6). Na rozdíl od hry Mass Effect 2, kterou zkoumal můj předchůdce, není možné 

si v The Walking Dead vytvořit postavu na základě vlastních preferencí a hráči 

jsou nuceni za svého avatara přijmout vývojáři předem vytvořenou postavu. Zároveň 

se chci zaměřit i na vztah hráčů k doprovodné postavě Clementine, která je ve hře 

cíleně použita jako postava, která by u hráče měla vzbuzovat emocionální reakce 

(otázka č. 7). Otázka č. 8. je směrována tak, abychom se v rámci výzkumu dozvěděli, 

zda hráč přikládal důležitost mimo své hlavní postavy i ostatním postavám z jeho 

skupiny a jestli se rozhodoval i na základě vztahu k nim.    

 

6) Popiš svůj vztah k hlavní postavě hry – Lee Everettovi.  
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7) Popiš svůj vztah k hlavní doprovodné postavě hry – Clementine.  

 

8) Měl jsi při hraní pocit, že jsou pro tebe osudy tvé postavy a tvých společníků 

důležité? Dostal jsi se do situace, kdy ses rozhodl, řekněme, proti svému 

přesvědčení, jen, abys pomohl své skupině nebo jednotlivci? 

 

Okruh 3. – Ve třetím okruhu se snažím objasnit motivy, na základě kterých hráči 

morální hodnocení činili. Nakolik byli ovlivňováni uvědoměním, že se nejedná o 

volby probíhající v reálném světě (otázka č. 9). Zda při rozhodování berou v úvahu 

virtuální svět jako celek, nebo jen jeho omezenou část, ve které se zrovna jejich 

avatar nachází (otázka č. 10). Otázka č. 11 pak zjišťuje, jestli hráči svá rozhodnutí 

zvažují pouze v rámci konkrétní situace a pak už o nich nepřemýšlí, nebo zda svá 

hodnocení reflektují i zpětně. Otázka č. 12. zjišťuje, zda hráči při svém rozhodování 

upřednostňují své morální zásady, nebo zisk či pokrok ve hře.  

 

 

9) Byla tvá rozhodnutí v herních situacích ovlivněna skutečností, že mají váhu 

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

pocit, že by v reálné situaci byla tvá rozhodnutí jiná? 

 

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

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

rozhodnutí zodpovědnost? 

 

11)  Měla někdy ve hře tvá rozhodnutí důsledky, kterých jsi litoval, a zpětně by 

ses zachoval jinak? Pokud ano, tak jak často k tomu docházelo a který 

nejvýraznější konkrétní moment bys jmenoval?  

 

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

hodnot) strategii, o níž sis uvědomoval, že není nejefektivnější? 
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Okruh 4. – Poslední okruh obsahuje doplňující otázku zjišťující, zda si respondenti, 

kteří měli předchozí zkušenost s hrami, přenášejí nějaké postupy a zvyklosti 

z předchozích her (otázka č. 13). 

 

13)  Přinesl sis do hraní The Walking Dead hráčské zkušenosti a obvyklé postupy 

z předchozích her (v případě, že jsi nějaké hrál)? Ovlivnily způsob, jakým jsi 

hrál The Walking Dead (čili chováš se ve všech hrách víceméně stejně, nebo 

pokaždé jinak)?  

 

4.4 Doplňková metoda sběru dat 

Pro další ověření výsledků získaných během analýzy dat jsem přistoupil 

k použití doplňkové metody sběru dat, tak jak ji ve své práci použil a popsal Jakub 

Koříken.101 Respondenti byli požádáni nakreslit diagram obsahující kritéria, na 

základě jichž se rozhodovali při hraní The Walking Dead. Tyto kritéria měli pak 

zakreslit do kruhů v různé vzdálenosti od středu diagramu v závislosti na 

důležitosti, kterou v jejich rozhodovacím procesu hráli. Jednotlivé kruhy se mohly 

vzájemně prolínat, pokud mezi sebou měla kritéria spojitost. V případě, že jedno 

kritérium bylo nadřazené ostatním, kruhy podřazených kritérií byly zakresleny 

uvnitř kruhu kritéria nadřazeného. 

                                             

101 KOŘÍNEK, Jakub. Etické aspekty interakce: Kvalitativní studie recepce počítačové hry Mass 

Effect 2 coby systému morálních rozhodnutí. Praha, 2013. Diplomová práce. FSV UK. Vedoucí práce 

Mgr. Jaroslav Švelch. 
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Příklad ze získaných diagramů:  

 

Tyto diagramy použiji v průběhu kódování v rámci zakotvené teorie pro ověření 

správnosti mnou vyvozovaných údajů, především v případě otevřeného a axiálního 

kódování.   

 

4.5  Metoda zakotvené teorie 

Stejně tak, jako Jakub Kořínek ve své práci, i já pro analýzu dat získaných 

z dotazníků použiji metodu zakotvené teorie. Pro její osvojení jsem použil knihu 

Anselma Strausse a Juliet Corbinové Základy kvalitativního výzkumu: postupy a 

techniky zakotvené teorie. Tato metoda byla vyvinuta v roce 1967 Glaserem a 

Straussem. Příčinou k jejímu představení byly dva nedostatky, které byly do té 

doby kvalitativnímu výzkumu připisovány. Prvním z nich, který si dává tato teorie 

za cíl odstranit, je neschopnost kvalitativních výzkumů vytvářet nové teorie. 

Druhým nedostatkem bylo všeobecné přesvědčení, že kvalitativní výzkum musí být 

zákonitě subjektivní, ovlivněn osobou, která provádí výzkum.  

Základem každého výzkumu je snaha předat nashromážděná data čtenářovi 

ve smysluplné a srozumitelné podobě, a to pokud možno s co nejnižší mírou zaujetí 

ze strany badatele. Metoda zakotvené teorie toto umožňuje i v rámci kvalitativního 

výzkumu. V případě, že je zakotvená teorie použita správně a všechny její kroky 
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jsou důsledně dodržovány, je možné kvalitativní výzkum provádět tak, aby obstál 

před nároky102, které jsou kladeny na „dobrou vědu“.103 Což potvrzují i autoři teorie 

Corbinová a Strauss: „Přesto, že tato metodologie byla vyvinuta dvěma sociology, 

její použití není limitováno pouze na sociální vědy. Je využitelná v rámci mnoha 

disciplín z následujících důvodů. Dovoluje identifikaci základních konceptů, rozvoj 

teoretických vysvětlení, sahajících za dosah známého, a nový náhled na celou škálu 

nových zkušeností a fenoménů.“ 104 

Tato teorie je postavena na základech vzájemného ověřování. Nasbíraná 

data, analýza a z nich plynoucí teorie se navzájem doplňují. „Zakotvená teorie je 

induktivně odvozená ze zkoumání jevu, který reprezentuje. To znamená, že je 

odhalena, vytvořena a prozatímně ověřena systematickým shromažďováním údajů 

o zkoumaném jevu a analýzou těchto údajů.“105 

Zakotvená teorie není tedy hypotézou, kterou stanovujeme před začátkem 

samotného výzkumu, ale je konečným výstupem této metody a sama o sobě 

popisuje zkoumaný jev.  

 

 

  

                                             

102 Validita, soulad mezi teorií a pozorováním, zobecnitelnost, reprodukovatelnost, přesnost, 

kritičnost a ověřitelnost.  
103 CORBIN, Juliet a Anselm STRAUSS. Základy kvalitativního výzkumu: Postupy a techniky 

metody zakotvené teorie Přel. S. Ježek. 1.vyd. Boskovice: Albert, 1999, s. 17. ISBN 80-85834-60-x. 
104 CORBIN, Juliet a Anselm STRAUSS. Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures 

for Grounded Theory. 4. přepracované vydání. California: SAGE Publications, 2014, s. 6. 
105 CORBIN, Juliet a Anselm STRAUSS. Základy kvalitativního výzkumu: Postupy a techniky 

metody zakotvené teorie Přel. S. Ježek. 1.vyd. Boskovice: Albert, 1999, s. 14. ISBN 80-85834-60-x. 
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5 Analýza  

V této kapitole popíši proces výzkumu, který jsem provedl na základě dat 

získaných z dotazníků. Analýza proběhla metodou zakotvené teorie. Její postup se 

skládá ze tří typů kódování – otevřeného, axiálního a selektivního – a následného 

vytvoření teorie a její zakotvení v nasbíraných datech.  

 Při zpracování této analýzy jsem měl stále na mysli, že to, o co se jejím 

provedením pokouším, je pouze snaha přiblížit se přesnému popisu faktorů, které 

morální rozhodování ve hrách ovlivňují, a není možné si myslet, že její závěry 

budou zcela nestranné a obecně platné. I přes nesporné vědecké kvality zakotvené 

teorie se jedná stále o kvalitativní výzkum, který je nutně ovlivněn mou osobností 

jakožto výzkumníka a stejně tak i osobnostmi respondentů. Švelch k tomu říká: 

„[…] je třeba mít na mysli, že analýza hry je vždy nutně pouze aproximací 

potenciálu, který hra poskytuje, založenou na zkušenosti konkrétního hráče-

analytika, popřípadě skupiny dalších dotázaných hráčů nebo autorů existujících 

popisů hry.“106 

 

5.1 Otevřené kódování 

Principem otevřeného kódování je pozorování dat, která jsme shromáždili, a 

jejich zkoumání za účelem odhalení událostí a případů, které můžeme identifikovat 

a dále rozvíjet jakožto pojmy v rámci našeho výzkumu. Tyto pojmy ve zdrojových 

datech objevíme tak, že se o ně neustále zajímáme a pokládáme si o nich otázky 

(Co to je? Co to znamená? Co to reprezentuje?). Po pojmenování těchto pojmů se je 

pokusíme mezi sebou porovnat a případně spojit, pokud zjistíme, že označují tentýž 

jev. Často pak zjistíme, že některé pojmy se zdají býti více abstraktní a nadřazené 

ostatním, z těchto pak vytvoříme kategorie, tento postup se tak nazývá 

kategorizací. Každému pojmu pak ještě náleží soubor vlastností, které dále rozvíjejí 

jeho charakter a tyto vlastnosti navíc mohou nabývat dimenzí. Pro příklad, 

                                             

106 ŠVELCH, J. Co nám říká hra: Teoretické a metodologické přístupy k počítačové hře jako 

expresivnímu médiu. In: Iluminace. 2012, roč. 24, č. 2. str. 36 



57 

vlastností pojmu „výkřik“ by mohla být například hlasitost (dimenze vysoká až 

nízká) nebo trvání (dimenze krátké až dlouhé). Na škále těchto vlastností a dimenzí 

potom určujeme, v jaké podobě se tyto pojmy projevují jako události a příklady 

v našich zdrojových datech.  

Otevřené kódování jsem prováděl na výpovědích z dotazníků všech 

respondentů, které jsem si spojil do celistvého textu a opakovaným pročítáním a 

dotazováním jsem v něm začal objevovat jednotlivé jevy, které jsem pak 

pojmenovával a kategorizoval. Mou snahou bylo postihnout všechny takové jevy, 

které by se mohly jakýmkoliv způsobem vztahovat k morálnímu rozhodování hráčů 

v The Walking Dead nebo na něj mít vliv. Tyto pojmy jsem pak zaznamenal do 

kategorizační tabulky podle četnosti jejich výskytu ve zdrojových datech – jako 

silně, středně a slabě zastoupené pojmy.107 Účelem není přesně formulovat, co daný 

pojem reprezentuje, ale srozumitelně jej označit pro účely další práce. Některé 

z pojmů, jak tato metoda předpokládá, se ukázaly nadřazené ostatním a z nich jsem 

vytvořil kategorie, které pod sebou shromažďují další pojmy. Kategorie se proto 

logicky opakují v silně, středně i slabě zastoupených pojmech, podle toho, zda 

konkrétní pojem patří do toho či onoho výčtu.  

Během kódování jsem narazil na několik obtíží. První z nich bylo množství 

pojmů, které jsem z otevřeného kódování získal. Díky většímu počtu respondentů 

se jejich počet blížil jednomu stu. Spousta z nich ale označovala velmi podobné 

pojmy, lišící se v drobných nuancích, a proto jsem je významově spojil v obecnější 

pojem a jejich rozdílnost zaznamenal pomocí vlastností a dimenzí do svých 

materiálů. Z těchto materiálů jsem pak vycházel i při axiálním kódování. Druhým 

problémem bylo samotné pojmenování pojmů tak, aby správně reflektovaly 

označované jevy. Některé z pojmů se objevovaly přímo v odpovědích respondentů, 

ale většina z nich neměla v textu jasně definovaný název a bylo pak na mě, abych 

je srozumitelně pojmenoval. Při tomto procesu jsem se snažil, aby z označení, které 

jsem zvolil, bylo čtenáři alespoň rámcově jasné, čeho se pojem týká, což jsem 

                                             

107 Silně zastoupené pojmy se vyskytovaly u osmi a více respondentů, středně zastoupené pojmy 

alespoň u čtyř respondentů a slabě alespoň u jednoho.  
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v následující tabulce výsledků ještě podpořil krátkým popisem u jednotlivých pojmů 

a kategorií.  

 

TABULKA VÝSLEDKŮ OTEVŘENÉHO KÓDOVÁNÍ 
SILNĚ ZASTOUPENÉ POJMY (8 až 10 respondentů) 

NÁZEV KATEGORIE NÁZEV POJMU POPIS 

Posouzení proměnných 

Rozhodnutí hráčů předchází 

proces posuzování proměnných, 

na základě kterého se pak hráči 

rozhodují. Tento proces se může u 

každého jednotlivého hráče lišit 

v závislosti na konkrétní situaci.    

logika posouzení na základě 

zvážení pro hráče 

představitelných 

okolností a zvážení pro 

a proti 

emoce posouzení na základě 

bezprostředních pocitů 

jako například hněv, 

lítost, zášť a další 

následky hráči zvažují 

následky, které by 

mohly jejich činy mít. 

Mohou z nich mít 

například obavu, a 

proto se nakonec 

rozhodnout jinak 

vliv na 

Clementine 

posouzení na základě 

vlivu, který bude mít 

specificky na hlavní 

doprovodnou postavu 

Clementine  

vliv na ostatní 

postavy 

hráči přemýšlí nad 

tím, jaký vliv budou 

mít jejich činy na 

ostatní postavy a na 

vztahy ve skupině 

spravedlnost hráči hodnotí jednání 

ostatních postav, a 

pokud jejich chování 

zasluhuje trest, 

rozhodují o jeho 

přiměřenosti, případně 

se stávají i jeho 

vykonavateli 
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pomoc a ochrana hráči se svým 

chováním ve hře snaží 

ostatním postavám 

pomoci a chránit před 

nebezpečím, pokud 

uznají, že si to zaslouží 

Herní identita 

Hráči si v průběhu hraní vytvářejí 

herní identitu, která je souborem 

vlastností a vlivů majících dopad 

na proces jejich rozhodování.  

morální 

přesvědčení hráčů 

hráči si do hry 

přinášejí svá vlastní 

morální měřítka a 

hodnocení, která 

následně uplatňují na 

herní interakci 

odpovědnost hráči se cítí odpovědní 

za následky svého 

chování a jeho vlivu 

na herní svět a 

zahrnují je do svého 

procesu rozhodování  

Vztahy 

Hráči si během hraní vytvářejí 

vztahy s ostatními postavami ve 

hře a tyto vztahy mají vliv na 

jejich rozhodování.  

Vztah ke 

Clementine 

hráči si v průběhu hry 

vytvořili zvláštní vztah 

k hlavní podpůrné 

postavě a svou herní 

interakci k ní 

vztahovali 

sympatie podobu interakce 

s ostatními postavami 

určovala míra 

sympatie, nebo naopak 

nesympatie ke 

konkrétní postavě 

užitečnost hráči posuzují 

užitečnost a dosavadní 

zásluhy postav a berou 

tyto faktory v úvahu 

v rámci rozhodování 

Dosahování cílů 

Hráči během hraní sledují cíle a 

podřizují své rozhodování snaze se 

těmto cílům přiblížit.   

získání výhody hráči se snaží získat 

výhody, které jim 

mohou pomoci lépe se 

vyrovnat s 

nehostinným 

prostředím a situací 

kolem nich 
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Interakce s pravidly 

Hráči jsou do jisté míry svázáni 

pravidly hry a možnostmi, které 

z toho vyplívají. Někteří z nich si 

to uvědomují více než jiní a míra 

tohoto uvědomění může mít vliv 

na jejich rozhodování.  

  

kvantita a kvalita 

možností 

hráči interagovali 

prostřednictvím 

předem vytvořených 

možností a jejich 

kvantita a kvalita 

měla vliv na jejich 

rozhodovací proces 

limitace pravidly hráči pociťovali 

omezení plynoucí z 

pravidel, která jim 

nedovolovala přijít s 

vlastním řešením 

situace, nebo je jinak 

limitovala, například 

časovým limitem na 

odpověď 

Imerze a recepce 

Hráči se během hraní stávají 

prostřednictvím svého avatara 

součástí virtuálního světa. Míra a 

projevy tohoto pronikání je u 

každého hráče různá a může mít 

vliv na jejich rozhodovací proces.  

Někteří hráči si velmi silně 

uvědomují hranice jednotlivých 

prostorů (virtuálního i 

skutečného), jiní méně.  

neočekávaný 

výsledek 

situace, kdy hráčovo 

jednání nevede k jím 

předpokládanému 

výsledku 

virtualita hráči si uvědomují, že 

se herní zkušenost 

odehrává ve 

virtuálním světě, a to 

má vliv na jejich 

rozhodování 

zdůvodnění hráči si bez ohledu na 

povahu svých 

rozhodnutí dokáží tato 

rozhodnutí zdůvodnit 

srovnání se 

skutečností a 

realismus 

hráči porovnávají 

herní situaci s jejím 

hypotetickým reálným 

ekvivalentem a 

přemýšlejí, jak by se 

sami v takové situaci 

rozhodli 

neměnnost 

příběhu 

hráči do jisté míry cítí, 

že příběh je předem 

vytvořen a jejich herní 

interakce na něj 

nemají valný vliv 
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STŘEDNĚ ZASTOUPENÉ POJMY (4 až 7 respondentů) 

NÁZEV KATEGORIE NÁZEV 

SUBKATEGORIE 

POPIS 

Posouzení proměnných 

  oddálení možnost oddálit 

rozhodnutí na později 

nebo počkat, zda se 

situace nevyřeší bez 

hráčova přímého 

zapojení 

  nejlepší možnost 

ze špatných 

zvolení pro hráče 

morálně nebo jinak 

běžně nepřijatelné 

volby na základě toho, 

že byla nejlepší z 

dostupných 

 důležitost 

rozhodnutí 

hráči vnímají různá 

rozhodnutí jako různě 

důležitá 

Herní identita 

  zkušenost s 

předchozím 

průběhem hry 

hráči v průběhu hraní 

získávají zkušenosti se 

zákonitostmi hry a 

přiměřeně podle toho 

upravují své jednání; 

mohou tak lépe 

odhadnout následky 

svých činů nebo 

předvídat chování 

ostatních postav 

  soucit hráči projevují lítost 

nad utrpením a 

neštěstím ostatních 

postav 

  ztotožnění s 

avatarem 

hráči se vžijí do role 

avatara  a jeho 

prostřednictvím 

přijímají svou roli v 

příběhu a v herní 

interakci 

 dobro a zlo většina hráčů se snaží 

stát na straně dobra a 

bojovat proti zlu 
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  pravda a čest pro hráče je důležitá 

pravdomluvnost a čest 

ve vztahu k postavám, 

které jsou jim blízké 

Vztahy 

  děti a ženy hráči často v krizových 

situacích 

upřednostňují zájmy 

žen a dětí, většinou 

kvůli jejich 

předpokládané větší 

zranitelnosti nebo čistě 

z důvodů etikety 

  důvěra hráči v rámci 

rozhodování projevují 

některým postavám 

větší důvěru než jiným 

Dosahování cílů 

  efektivita hráči se snažili 

maximalizovat 

efektivitu svého 

jednání 

  postarat se o 

Clementine 

hráči si jako jeden ze 

svých hlavních cílů 

určili postarat se o 

bezpečnost a přežití 

hlavní podpůrné 

postavy 

  užitečnost avatara pro hráče je důležité, 

aby byli 

prostřednictvím svého 

avatara ve virtuálním 

světě užiteční svému 

okolí 

  rozvoj příběhu hráči se snaží dobrat 

se rozuzlení příběhu, 

zajímá je, jak bude 

pokračovat 

Imerze a recepce     

  saturace násilím hráči jsou přesycení 

herním násilím; 

postupují tak, aby 

dalšímu násilí, pokud 

je to možné, předešli 
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  ovlivnění příběhu hráči mají tendenci 

ovlivňovat chod 

příběhu podle jejich 

preferencí, například, 

aby byl zajímavější 

  neměnnost 

příběhu 

hráči do jisté míry cítí, 

že příběh je předem 

vytvořen a jejich herní 

interakce na něj 

nemají valný vliv 

SLABĚ ZASTOUPENÉ POJMY (1 až 3 respondenti) 

NÁZEV KATEGORIE NÁZEV 

SUBKATEGORIE 

POPIS 

Posouzení proměnných 

  zvědavost hráče zajímá, jak by 

jejich volby mohly 

ovlivnit herní zážitek a 

někteří z tohoto 

důvodu občas vybírají 

možnosti, které by si 

jinak nezvolili 

Herní identita 

  soulad s 

vytvořenou herní 

osobností 

hráči si vědomě 

vytvářejí herní 

osobnost pro konkrétní 

hru, a tu se pak v 

rámci interakce snaží 

používat, případně 

jsou si vědomi, že ji 

porušují 

  zkušenost z jiného 

kulturního 

artefaktu 

hráči se při hraní 

vztahují i k 

vědomostem a 

zkušenostem získaným 

v jiných hrách či 

kulturních výtvorech, 

například ve filmech či 

knihách 

Dosahování cílů 

  výhra hráči se snaží hru 

úspěšně dohrát, v 

případě The Walking 

Dead se snaží přežít, 

respektive dostat se do 

bezpečí 
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Interakce s pravidly 

  nejistota výsledku hráči se dostali do 

situace, kdy si nebyli 

jisti svou odpovědí, 

protože nebyli schopni 

odhadnout jeho 

výsledek 

  záměr vývojářů hráči vnímají snahu 

vývojářů nějakým 

způsobem ovlivnit 

jejich chování 

 

 V závěru jsem provedl ověření pojmů a kategorií, které jsem získal otevřeným 

kódováním pomocí srovnání s diagramy získanými doplňkovou metodou, v rámci 

kterého jsem porovnal, zda se v diagramech objevují podobné pojmy jako ve 

výstupu z otevřeného kódování. Respondenti byli v rámci metody dotazováni pouze 

na kritéria týkající se jejich rozhodovacího procesu a některá kritéria vnímají 

výrazněji než jiná, tudíž je jasné, že se v diagramech nebudou objevovat všechny 

pojmy, které jsem objevil v otevřeném kódování. Nicméně pokud by se 

v diagramech objevilo něco, co jsem v otevřeném kódování nezachytil, bylo by to 

jasným znamením pokračovat v otevřeném kódování kvůli nedostatečnému 

prozkoumání všech vyskytujících se jevů.  

 Respondenti pro označování svých kritérií často používají pojmy, které 

nejsou přímo zahrnuty v mnou provedeném otevřeném kódování, ale jsou jen jejich 

ekvivalenty, v takovém případě to považuji za shodu, protože se vztahujeme ke 

stejnému jevu, pouze používáme různá označení. V rámci kontroly jsem se uchýlil 

k měření četnosti jednotlivých kategorií v diagramech a tuto shodu zapíši 

následovně – označení kategorie (počet respondentů, kteří kategorii ve 

svých diagramech zahrnuli). 

Srovnání otevřeného kódování s doplňkovou metodou: 

Posouzení proměnných (9 z 10) 

Herní identita (9 z 10) 

Vztahy (10 z 10)  
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Dosahování cílů (9 z 10) 

Interakce s pravidly (2 z 10) 

Imerze a recepce (6 z 10) 

Jak je vidět, všechny kategorie, vyjma Interakce s pravidly, měly v diagramech 

respondentů silné zastoupení. Tuto výjimku si vysvětluji tím, že ač se k vlivu 

pravidel v rámci dotazníků hráči velmi často vyjadřovali, nepřemýšlí o nich jako o 

podstatném osobním kritériu rozhodování nebo si neuvědomují, že je pravidla hry 

v tomto směru ovlivňují. Z dotazníků je nicméně patrné, že tomu tak skutečně bylo 

a pravidla hry měla u některých hráčů velmi silný vliv na jejich přístup 

k morálnímu rozhodování.  

Pokud odhlédnu od kategorií a zaměřím se na jednotlivé pojmy, zjistím, že zde 

shoda již není tak veliká jako v případě kategorií. U části pojmů, které respondenti 

v digramech neobsáhli, ale přesto jsou zastoupeny v otevřeném kódování, je tento 

stav pochopitelný, protože se nedají přímo považovat za kritéria rozhodování. Hráči 

navíc v diagramech uváděli pouze kritéria, která podle nich měla na jejich 

rozhodování největší váhu, tedy tento výčet jen těžko může být kompletní a 

vztahuje se pouze k morálnímu rozhodování jako k celku, kdežto otevřené kódování 

vycházelo z dat, která obsahovala i konkrétní specifické situace.  

Pojmy s největší shodou mezi doplňkovou metodou a otevřeným kódováním: 

vliv na ostatní postavy (8 z 10) 

vztah ke Clementine (8 z 10) 

sympatie (7 z 10) 

morální přesvědčení hráčů (6 z 10) 

vliv na Clementine (6 z 10) 

 

Opačný případ – tedy že by se v doplňkové metodě objevil pojem, který nebyl 

v otevřeném kódování odhalen, nenastal. Je podle mě tedy možné tvrdit, že se 

podařilo ověřit výsledky získané otevřeným kódováním. Nešlo o stoprocentní shodu, 

ale to ani nebylo cílem. Doplňková metoda mi pomohla ověřit, že jsem v otevřeném 

kódování neopomenul žádný z důležitých jevů týkajících se morálního rozhodování.  
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5.2 Axiální kódování 

Druhou částí analýzy je axiální kódování. V předchozí podkapitole jsem pomocí 

otevřeného kódování stanovil kategorie, které pod sebe sdružují pojmy vztahující 

se k námi zkoumanému tématu morálního rozhodování. V rámci axiálního 

kódování tyto údaje uspořádám novým způsobem za použití tzv. paradigmatického 

modelu a vytvářením spojení mezi jednotlivými kategoriemi. Údaje budu pomocí 

tohoto modelu třídit na samotné jevy, podmiňující vlivy, kontext, strategie jednání 

a interakce a následky.108 

Zjednodušeně tento model vypadá následovně:  

Příčinné podmínky → Jev → Kontext → Intervenující podmínky → Strategie jednání 

a interakce → Následky 

 Za pomoci tohoto modelu budu o údajích přemýšlet a vzájemně je mezi sebou 

porovnávat, hledat mezi nimi vztah a zkoumat jejich umístění v rámci modelu 

samotného. Tyto vztahy se stejně jako v případě otevřeného kódování odhalují 

pomocí neustálého kladení otázek. Jak říkají Corbinová a Strauss: „Pomocí těchto 

otázek rozvíjíme každou kategorii ve smyslu jejích příčinných podmínek, které ji 

způsobují, a konkrétní dimenzionální umístění tohoto jevu ve smyslu jeho vlastností, 

kontextu, strategií jednání nebo interakce užitými ke zvládnutí nebo reakci na tento 

jev v tomto kontextu a následků a jednání nebo interakce.“109  

Po ustanovení těchto vztahů mezi jednotlivými údaji navrhnu výroky, které 

z nich vyplývají, a pokusím se je následně ověřit v datech získaných od respondentů. 

„[…] při práci s údaji deduktivně navrhujeme výroky o vztazích, nebo navrhujeme 

možné vlastnosti a jejich dimenze a pak se porovnáváním případů mezi sebou 

                                             

108 CORBIN, Juliet a Anselm STRAUSS. Základy kvalitativního výzkumu: Postupy a techniky 

metody zakotvené teorie Přel. S. Ježek. 1.vyd. Boskovice: Albert, 1999, s. 72. ISBN 80-85834-60-x. 
109 CORBIN, Juliet a Anselm STRAUSS. Základy kvalitativního výzkumu: Postupy a techniky 

metody zakotvené teorie Přel. S. Ježek. 1.vyd. Boskovice: Albert, 1999, s. 84. ISBN 80-85834-60-x. 
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snažíme ověřit to, co jsme vydedukovali. Je zde neustálá souhra navrhování a 

ověřování. Toto kombinování indukce a dedukce je to, co činí teorii zakotvenou!“110 

 V rámci paradigmatického modelu budu zkoumat takové jevy, které se zdají 

býti určující pro otázku morálního rozhodování ve hře The Walking Dead, nebo jsou 

silně zastoupeny v odpovědích respondentů. Jednotlivé jevy rozepíši podle vzoru 

paradigmatického modelu. Některé z pojmů, které budu v rámci axiálního kódování 

používat, nemají přímou oporu v otevřeném kódování, většinou proto, že vycházejí 

ze samotného principu herní interakce a jsou plně předpokládané a zřejmé, takové 

budou ve strukturovaném zápisu zapsány běžným písmem, na rozdíl od těch, které 

tuto oporu v otevřením kódování mají a budou označeny tučným písmem. Na 

základě vztahů, které vzejdou z aplikování tohoto modelu, navrhnu výroky, jež 

následně ověřím ve zdrojových datech a doložím citacemi z odpovědí respondentů. 

Navržených výroků jsem samozřejmě vytvořil více, než si můžete na dalších 

stranách přečíst, to je ale zapříčiněno tím, že některé výroky ověřením v původních 

datech neprošly. Jako citace z původních dat jsem se snažil používat takové, které 

mají svůj ekvivalent u více jak poloviny respondentů. U některých jevů a výroků to 

však nebylo možné a v takovém případě, kdy jsem použil citace s nižším 

zastoupením, jsem to u nich přímo uvedl. Všechny citace jsou vyňaty z odpovědí 

respondentů bez jakékoliv cenzury a jazykové úpravy, ponechal jsem všechny 

gramatické nedokonalosti i jakékoliv vulgární výrazy. V případě, že se jednalo o 

citaci delšího textu a jen jeho část byla relevantní pro ověření konkrétního výroku, 

uchýlil jsem se k jejímu zkrácení a jasně ji označil. Všechny odpovědi respondentů 

je možné dohledat v kompletní podobě v příloze této práce.  

Výstup axiálního kódování první kategorie doplním ještě o větný rozbor 

kódování pro přiblížení vztahů z něj vyplývajících, tak, jak to prováděli Corbinová 

                                             

110 CORBIN, Juliet a Anselm STRAUSS. Základy kvalitativního výzkumu: Postupy a techniky 

metody zakotvené teorie Přel. S. Ježek. 1.vyd. Boskovice: Albert, 1999, s. 82. ISBN 80-85834-60-x. 
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a Strauss111 a Jakub Kořínek112. U ostatních kategorií budu uvádět již pouze výstup 

axiálního kódování v podobě strukturovaného zápisu.  

Jako první kategorii jsem zvolil morální rozhodování, což je jev, jenž je 

hlavním předmětem mého výzkumu. Tento jev jsem původně kategorizoval stejně 

jako ostatní, nicméně nakonec jsem se rozhodl ho z otevřeného kódování vypustit, 

a to sice z toho důvodu, že většina otázek pokládaných respondentům se na tento 

jev dotazovala, a tak byl tento jev v získaných datech všudypřítomný a popisovaný 

ostatními jevy. Zde v rámci axiálního kódování je však zkoumání tohoto jevu již 

nezbytné a žádoucí, protože se snažím pomocí paradigmatického modelu zjistit jeho 

vztahy s ostatními kategoriemi.  

 

Strukturovaný zápis axiálního kódování jevu „morální rozhodování“ 

Příčinné podmínky:  interakce ve hře 

existence pravidel umožňujících rozhodování 

Jev:     morální rozhodnutí 

Kontext:   důležitost rozhodnutí 

vztahy 

Intervenující podmínky: interakce s pravidly 

morální přesvědčení hráčů 

odpovědnost 

dosahování cílů 

                                             

111 CORBIN, Juliet a Anselm STRAUSS. Základy kvalitativního výzkumu: Postupy a techniky 

metody zakotvené teorie Přel. S. Ježek. 1.vyd. Boskovice: Albert, 1999, s. 70-85. ISBN 80-85834-60-

x. 
112 KOŘÍNEK, Jakub. Etické aspekty interakce: Kvalitativní studie recepce počítačové hry Mass 

Effect 2 coby systému morálních rozhodnutí. Praha, 2013. Diplomová práce. FSV UK. Vedoucí práce 

Mgr. Jaroslav Švelch. 
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získání výhody 

uvědomění virtuality 

zkušenosti z jiného kulturního artefaktu 

spravedlnost, dobro a zlo, pravda a čest 

Strategie jednání a interakce: logické posouzení 

emocionální posouzení 

srovnání se skutečností 

nejlepší možnost ze špatných 

Následky:    učinění rozhodnutí  

zdůvodnění 

rozvoj příběhu 

lítost 

 

 

Větný rozbor:  

V případě, že hráči interagují v rámci hry, které jsou vlastní pravidla 

umožňující morálních rozhodnutí, jsou hráči s takovým rozhodováním 

konfrontováni a nuceni v něm participovat. Tato rozhodnutí hráči vnímají jako 

různě důležitá, odehrávají se v kontextu vztahů, které hráč v průběhu hry vytváří a 

hráči je činí za účelem dosahování různých cílů. Proces morálních rozhodnutí 

ovlivňuje mnoho vnitřních i vnějších faktorů jako interakce s herními pravidly, 

morální přesvědčení hráčů, pocit odpovědnosti za činění rozhodnutí, míra 

uvědomění virtuality prostoru, ve kterém se rozhodnutí odehrávají, či předchozí 

zkušenosti s průběhem hry nebo s  jinými kulturními artefakty. Hráči při 

konfrontaci s morálním rozhodováním uplatňují různé strategie přístupu jako 

logické nebo emocionální posouzení situace nebo srovnání se skutečností. Hráči na 

základě tohoto posouzení následně volí nejlepší možnost tak, aby dosáhli 



70 

požadovaných důsledků a posunuli příběh zamýšleným směrem. Hráči jsou 

rozhodnutí po jeho učinění schopni zdůvodnit, jsou schopni popsat, na základě 

jakých motivů toto rozhodnutí udělali a jsou kvůli němu schopni cítit i lítost, 

zejména v případě, kdy rozhodnutí nevedlo k očekávaným výsledkům.  

 

Navrhované výroky:  

Hráči před učiněním morálního rozhodnutí posuzují proměnné, které mají 

k dispozici na základě logického myšlení a zvažování pro a proti. 

Jana, 25let: Zásoby jsem vzala. Kdyby tam Ti lidé u toho byli, ani bych o tom 

nepřemýšlela, ale auto se zdálo opuštěné a nemyslím si, že pokud by někdo takovýto poklad 

měl, tak by ho nenechal opuštěný uprostřed lesa. Takže jsem předpokládala, že předchozí 

majitelé jsou po smrti.  

Tereza, 22 let: Přikročila jsem k jeho zabití, přišlo mi to logické, kdyby se oživování 

nepovedlo, tak by nastaly daleko větší problémy. Sice jsem si zasloužila nenávist Lilly, ale 

přišlo mi to jako nejbezpečnější řešení. 

 

Hráči se rozhodují s vidinou získání nějaké výhody, která jim ulehčí další postup 

hrou.  

Tereza, 22 let: Nejdřív jsem šla na pomoc Carley, přišlo mi to i více bezpečné než se vrhat 

k díře kde bylo chodců více. A taky jsem přemýšlela nad tím, že zbraň by se mohla hodit i 

na pak. 

 

Hráči také mohou morální rozhodování zakládat na emocionálních dojmech, jako 

je vztek nebo soucit.  

Alžběta, 26 let: Ta bitch!!!! Zrovna Carly! To mě fakt naštvala, protože Carly byla nejlepší 

ze všech, takže jsem ji tam nechala. Později jsem toho ale litovala, bylo to dost krute a 

nepromyšlené. Ale jinak jsem ji stejně neměla rada a fakt mě naštvala. (menší 

zastoupení) 

Zuzana, 23 let: Dala jsem dívce zbraň. Chvíli jsem se bála, zda ji nepoužije proti nám, ale 

dopadlo to dobře (alespoň pro nás). Dívka si vzala život. Eticky to asi nebylo správné 

rozhodnutí, přišlo mi ale lidské dívce takto pomoct. Vypadala velmi nešťastně. 

 



71 

V případě, že jsou hráči nuceni vybírat si z možností, ze kterých ani jedna 

neuspokojuje jejich morální hodnoty, vybírají tu, která je s nimi v rozporu nejméně.  

Aleš, 26 let: Vzhledem k tomu, že žádné řešení nebylo dobré, tak jsem ho zastřelil já, bylo 

to nejlepší ze špatných řešení (otec by neměl zabíjet svoje dítě). Že se zastřelí i jeho žena, to 

jsem nemohl vědět, ale tak aspoň je nás o jednoho míň, navíc ona nebyla nijak extra 

významná a Kenny se přes to snad přenese. 

Jana, 25let: Jak se to vezme. Spousta těch rozhodnutí bylo volení mezi dvěma zly. A ač 

třeba všechny možnosti byly v zásadě proti mému přesvědčení, tak nešlo jinak a v tom 

případě si pro sebe dokážu ospravedlnit výběr toho nejmenšího. Takže si nemyslím, že 

bych musela nějak ustupovat svým etickým nárokům. […] 

 

Hráči v rámci morálního rozhodování vnímají spravedlnost a otázky dobra a zla.  

Jana, 25let: Nechala jsem jí u krajnice. Ač chápu, že jednala v afektu, tak na podobné 

rozhodnutí nemá nikdo právo - obzvlášť, když jsme ve skupině. Bylo mi to líto, měla jsem 

jí ráda, ale tímhle svým rozhodnutím podle mě překročila čáru, zpoza které se nedá jít 

zpět. I kdyby to byla pravda, tenhle její trest prostě nebyl v porovnáním s proviněním 

v mých očích odpovídající. Mohla si za to sama - za to, co udělala, si možná zasloužila 

víc, než jenom vyloučení ze skupiny.  

 

Některá rozhodnutí jsou pro hráče důležitější než jiná a přisuzují jim tak větší váhu.  

Aleš, 26 let: […] mám chuť si to zkusit zahrát znova a zkusit udělat všechna rozhodnutí 

jinak a zjistit, jak moc se ta hra bude lišit. I když bylo občas jasné, už v průběhu rozhovoru, 

že to rozhodnutí nebylo důležité. Občas jsem dokonce něco řekl a v další větě to někdo 

změnil a bylo to, jako bych vybral jinou možnost. Po čase jsem začal víc rozeznávat, které 

věci mají větší dopad a které jsou tam jen tak pro efekt. Většinou se to ale týkalo těch 

menších rozhodnutí.  

 

Hráči jsou svá rozhodnutí schopni zdůvodnit.  

Alžběta, 26 let: Vybrala jsem si Carly, protože umí dobře střílet. Nic víc, nic míň. Doug mi 

navíc přišel trochu jako ňouma. Tady to byla čistě pragmatická volba, kdo se mi 

v budoucnu bude v boji proti zombíkům ve skupině víc hodit a Carly mi přišla jako dobrá 

volba.  Má pistoli, umí střílet, je chytrá, pohotová a taky je hezčí než Doug…. 

 

Hráči jsou schopni zpětně svých rozhodnutí litovat, zejména v případě, že 

rozhodnutí nevedou k takovému výsledku, jaký hráči předpokládali, nebo 

v případech, kdy jednali na základě bezprostředních emocí, například v afektu.  
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Jana, 25let: Ano, zastřelení Carly, ale vůbec nevím, jestli jsem to mohla nějak ovlivnit. 

Myslím si, že ne, ale pokud ano, tak mi to mrzí a chtěla bych to vrátit. A pak ještě jedno 

rozhodnutí, kdy jsem se rozhodla nezastřelit tu holku, co jí napadli zombie, abychom měli 

víc času na sebrání těch zásob. Úplně jsem si v tu chvilku neuvědomila, pro co, že se to 

vlastně rozhoduju a pak už bylo pozdě a to mi vážně, jako jediná moje přímá volba mrzí, 

protože tam jsem přesně porušila morální kód, který jsem si stanovila.  (menší 

zastoupení) 

Tereza, 22 let: Ano, třeba zabitím Bena, docela jsem pak litovala, že jsem toho blbce 

nenechala žít. Jednala jsem trochu ve vzteku. Potom, co se mi to rozleželo, tak bych se 

ráda zachovala jinak.  

 

Strukturovaný zápis axiálního kódování jevu „interakce s pravidly“ 

Příčinné podmínky:  herní interakce 

    existence herního světa s pravidly 

Jev:     interakce s pravidly 

Kontext:   kvantita a kvalita možností 

    limitace pravidly 

    dosahování cílů 

    záměr vývojářů 

    morální přesvědčení hráčů 

Intervenující podmínky: zkušenost s předchozím průběhem hry 

    srovnání se skutečností a realismus 

    zvědavost 

    nejistota výsledku 

Strategie jednání a interakce: posouzení proměnných 

přijetí nebo nepřijetí omezení plynoucích z 

pravidel 

Následky:    vnímání limitů pravidel nebo jejich ignorování 

    vliv na proces rozhodování 

    vliv na vnímání důležitosti morálních rozhodnutí 
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Navržené výroky: 

Hráči jsou schopni vnímat omezení, která pravidla hry zapříčiňují, a v případě, že 

mají pocit, že tato omezení jim nedávají dostatečnou volnost v morálním 

rozhodování, vnímají je negativně a má to vliv na vnímání důležitosti tohoto 

rozhodování. 

Alžběta, 26 let: Nedostatek možností byl pro mne zásadní problém. Postupně jsem si 

uvědomila, že mě stejně hra vede tam, kam chce ona a osobně si nemyslím, že by se hra 

odvíjela zásadně jinak, pokud bych se i zásadně jinak rozhodovala. Tahle skutečnost mě 

i dost otupěla a další a další rozhodování už jsem asi ani nebrala tak vážně. Ve skutečnosti 

mě v mnoha situacích napadala úplně jiná řešení. 

Vojtěch, 27 let: Ne, byla to nuda a přišlo mi, že ty rozhodnutí zase nemají na hru takový 

vliv. Vlastně jen na to, co tam bude za postavy. Myslím si, že třeba ani jedno rozhodnutí 

by nemělo žádný vliv na to, jestli bych 5 epizod strávil na farmě nebo by to skončilo takhle. 

To jsem si prostě uvědomil hodně rychle a pak už pro mě ta rozhodnutí neměla v tomhle 

ohledu skoro žádnou váhu. (menší zastoupení) 

 

Pokud hráči vnímají nějaký prvek hry jako přímou snahu vývojářů ovlivnit jejich 

morální a rozhodovací kritéria, tak se podle svého uvážení vůči této snaze vymezují.  

Jana, 25let: Vím, že to je záměr těch tvůrců, že tam ta holka je jenom proto, abych se k ní 

přimknula, měla o ní strach a záleželo mi na ní. Ale ono to sakra funguje, myslím, že jsem 

snad nikdy s žádnou takovouhle smyšlenou postavou necítila podobné spojení. Je mi to až 

blbý říct, ale přišlo mi, jako kdybych se starala o svojí malou sestřičku. (menší 

zastoupení) 

(Odpověď na otázku, jaký vztah měli hráči k hlavní doprovodné postavě Clementine) 

Vojtěch, 27 let: To je škoda slov. Prostě taková postava tam neměla co dělat. Nechápu proč 

ve hře, kde se prý můžu rozhodnout skoro, jak chci, mě nutí se s ní tahat 5 epizod. (pokud 

jsem teda nepřehlídl nějakou magickou možnost, kde ji můžu hodit walkerům a bylo by). 

Byla tam prostě jenom proto, aby mi mohli hrát na city, ale to se jim teda vážně nepovedlo. 

(menší zastoupení) 

 

Herní pravidla a mechanizmy mohou hráči vnímat rozdílně na základě toho, jestli 

podle nich hru zlepšují, nebo zbytečně ztěžují.  

(Odpověď na otázku, jak hráči vnímali časový limit při volení možností)  

Pavel. 28 let: Umocnění. Myslím, ze to je reálné a ukáže se instinkt či první myšlenka, 

kdyby tam nebyl ztratilo by to část napětí a myšlenky by se zracionalizovali. Myslím, že 

tyto rozhodnuti vypovídají o osobě hráče protože jsou spontánní a srovnatelné s reakcemi 

v reálnem životě. 
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Barbora, 25 let:. Snažila jsem se nad rozhodnutími přemýšlet a limit mi akorát stresoval. 

Na některých místech, kde se to nějak hodně mlelo a bylo potřeba rozhodnout rychle bych 

to chápala, ale dost často tam ten limit byl jen tak, aby tam byl, ač k tomu nebyl ve hře 

důvod a tam mi to přišlo neopodstatněné. (menší zastoupení) 

 

Někteří hráči vliv pravidel nechápali jako omezující, a proto jej ani nevnímali 

negativně.  

(odpověď na otázku, zda hra nutila hráče činit rozhodnutí v rozporu s jejich přesvědčením) 

Jaromír, 28, let: Ne. Pokaždé se v rozhodování objevila odpověď, se kterou jsem souhlasil 

alespoň na 90%. (menší zastoupení) 

Zuzana, 23 let: Svá rozhodnutí jsem dělala ve prospěch Klementýnky a sebe. Když jsme 

byli ve skupině, tak i ve prospěch skupiny a celkem mi přišlo, že vždycky bylo možné zvolit 

alespoň něco, k čemu jsem se mohla přiklonit. Takže si myslím, že v tomhle ohledu jsem si 

omezená nepřišla. (menší zastoupení) 

 

Strukturovaný zápis axiálního kódování jevu „herní identita“ 

Příčinné podmínky:  herní interakce 

    existence herního světa  

    herní interakce prostřednictvím avatara 

Jev:     herní identita 

Kontext:   morální přesvědčení hráčů 

    odpovědnost 

    ztotožnění s avatarem   

    rozvoj příběhu 

Intervenující podmínky: interakce s pravidly 

virtualita 

    srovnání se skutečností a realismus 

    zkušenost s předchozím průběhem hry 

    pravda a čest 

    dobro a zlo 

    dosahování cílů 
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Strategie jednání a interakce: přijetí role v příběhu 

     promítání reálné identity 

     vytvoření herní identity 

Následky:    soulad s herní identitou 

    míra ztotožnění s avatarem 

 

Navržené výroky:  

Někteří hráči si uvědomují, že svou kontrolou nad jeho chováním ovlivňují herní 

identitu avatara a že mu vštěpují své hodnoty.  

Alžběta, 26 let: Fajn týpek, typická tragická postava… Chytrej a v mém podání 

pravdomluvný, přímý a lehce nemotorný. Přijde mi zajímavé, že v podání někoho jiného 

to musí zákonitě být dost odlišná postava. Lee byl v pohodě. Kdybych to vzala kolem a 

kolem, tak on a Carly byli pro mne jediní fakt normální postavy. (menší zastoupení) 

Jana, 25let: Celkem jsem se s ním ztotožnila, je totiž zajímavé, že podle odpovědí, které 

hráč volí je to Lee buď totální hajzl, nebo skvělej zásadovej týpek. Vzhledem k tomu, že 

Lee dělal v rámci mezí, to, co jsem po něm chtěla, tak by to bylo jako nemít ráda sama 

sebe. Takže jo, měla jsem ho ráda. Tím, jak jsem ho hrála, jako sebe samotnou, tak jsem 

se čím dál víc cítila, jako bych to byla já a o to víc jsem to prožívala. (menší zastoupení) 

 

Jiní hráči k avatarovi takto nepřistupují, považují ho spíše za předem připravený 

prostředek k interakci a tuto interakci vnímají spíše jako usměrňování, nežli 

přímou kontrolu. U některých hráčů se toto vnímání může měnit v závislosti na 

herní situaci či zkušenostech s předchozím herním průběhem.  

Pavel. 28 let: : Je to sympaťák, ale že bych se s nim ztotožnil to asi ne. Spise z povzdáli 

jsem ho sledoval. Vyhovoval mi ve většině situaci fajn chlápek. Takže neutrálně pozitivní 

vztah. (menší zastoupení) 

Aleš, 26 let: Je to drsňák, nejdřív jsem k němu nic necítil, ale nakonec, asi díky tomu, jak 

je hra napsaná, jsem se k němu tak nějak dostal a docela dost prožíval, co se zrovna ve 

hře děje. Nejvíc asi, když mu řezali ruku, měl jsem skoro pocit, jako by řezali mojí, moc 

jsem se na to nemohl dívat. Nebo v nějakých dojemnějších scénách mi ho bylo vážně až 

líto. Jinak jsem se určitě ve víc než v 50 procentech snažil hrát jako bych to byl já sám. 

(menší zastoupení) 
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Hráči do své herní identity promítají své skutečné morální hodnoty a metody 

chování. Někteří hráči si ale vědomě tvoří herní identitu, která není ve shodě s tou 

reálnou.  

(odpověď na otázku, jaký vztah hráči měli k hlavní postavě – avatarovi) Petr, 27 let: To 

jsem byl defakto já.  Postavu jsem hrál jako bych byl na jeho místě. Snažil jsem se vcítit 

do postavy i do příběhu.  

Jaromír, 28, let: Snažil jsem se rozhodovat stejně, jako v reálné situaci. Myslím, že toto 

hra odráží velmi dobře. 

(odpověď na otázku, zda byla hráčská rozhodnutí ovlivněna skutečností, že mají váhu jen 

ve virtuálním světě) Vojtěch, 27 let: […] Hlavně morální správnost – na to ve hře kašlu. 

V realitě by to určitě bylo trochu jinak. (menší zastoupení) 

Tereza, 22 let: Ne, je to hra a hraju tak aby to bylo efektivní. Snažím se vyhrát a tak se 

úplně neohlížím na to, jestli všechno, co dělám je podle dobrých mravů. (menší 

zastoupení) 

 

Ačkoliv se moralitou svého jednání hráči zaobírají, nemá pro ně často ve hře tak 

velkou váhu, jako by měla ve skutečnosti. Hráči někdy morálku upozadí, například 

kvůli získání výhody ve hře nebo zvědavosti, co přinese alternativní odpověď.  

(odpověď na otázku, zda byla rozhodnutí hráčů ovlivněna faktem, že jejich dopady mají 

vliv jenom na virtuální svět) Jana, 25let: Částečně, ve spoustě chvílí jsem si to jasně 

uvědomovala a bylo mi tak vcelku jedno, jak se to tam vyvrbí a občas jsem si dovolila od 

rozhodování čistě na základě morálky a etiky krapet odkročit (což bych ve skutečnosti 

neudělala). […]   

Tereza, 22 let: Ano, tak rozhodně bych něco v reálném životě neudělala a ve hře vím, že si 

to mohu dovolit. Občas jsem zkoušela některé možnosti, jenom proto, že jsem chtěla vědět, 

co se stane, ale v reálu bych určitě volila možnosti, tak abych měla, co největší šanci přežít. 

 

Herní identita hráčů je mimo souboru morálních hodnot ovlivněna i jejich 

skutečnými schopnostmi či sociálními atributy. 

Aleš, 26 let: […] občas jsem chtěl úplně změnit dějovou linii a např. na Clementine se 

jednoduše vybodnout a jít si po vlastní ose (Ale nešlo to, malá holka, skoro dcera..) Zrovna 

čekám, až se mi narodí dítě, takže to určitě taky hrálo roly. Ve 3. epizodě jsem zjistil, že je 

i možnost mlčet, kterou jsem potom několikrát použil. A občas jsem se překlikl a stejně to 

nakonec dobře dopadlo :) (menší zastoupení) 

Jana, 25let: Dala jsem jí zbraň, myslím, že tohle je soukromé rozhodnutí každé osoby. 

Nejsem věřící, a proto si myslím, že každý rozhoduje o svém životě sám. Trochu jsem se 
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bála, aby s tou zbraní nevyvedla něco, co by se mi nelíbilo, ale nevypadala na to. V realitě 

bych asi víc zvažovala, jestli to pro mě není moc riskantní, ale bylo mi jí líto a chtěla jsem 

jí pomoci. (menší zastoupení) 

Pavel. 28 let: Larryho jsem nezabil, i když mě neskutečně štval. Asi velel instinkt 

záchranáře (což je moje povolání) a rozhodl jsem se pomoci při CPR. Mel jsem dojem, že 

Lilly ještě sehraje nějakou roli a Kennymu jsem projevoval náklonnost po celou dobu, tak 

jsem ji teď projevil věčně naštvané Lilly. Doufal jsem, že se ten blb probere. Kenny to ale 

vyřešil po svém. (menší zastoupení) 

 

Někteří hráči si vědomě stanovovali atributy své herní osobnosti, které se následně 

snažili dodržovat.  

Alžběta, 26 let: Jediné, co mně více méně neopustilo od začátku do konce, bylo to, že jsem 

nikomu nechtěla lhát. Pořád jsem říkala pravdu, pokud jsem si mohla vybrat. To byla asi 

jediná zásada, kterou jsem neopustila. […](menší zastoupení) 

Jana, 25let: Rozhodla jsem se ho pomoc zachránit i přes očividné riziko. Nějak jsem se už 

rozhodla, že v tomhle světě budu fungovat jako maják zbytku lidství. I v reálu bych se tak 

asi rozhodla, myslím, že kdybychom se začali chovat jen čistě efektivně bez ohledu na 

jakoukoliv etiku a ohledy na ostatní, tak všichni skončíme jak tihle kanibalové na té farmě 

a to už radši zaklepu bačkorama. (menší zastoupení) 

 

Strukturovaný zápis axiálního kódování jevu „vztahy“ 

Příčinné podmínky:  herní interakce 

    existence herního světa  

    interakce s ostatními postavami a prostřednictvím avatara 

Jev:     vztahy 

Kontext:   herní identita 

    ztotožnění s avatarem  

    rozvoj příběhu 

    morální přesvědčení hráčů 

Intervenující podmínky: interakce s pravidly 

virtualita 

    srovnání se skutečností a realismus 

    zkušenost s předchozím průběhem hry 
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    pravda a čest 

    dobro a zlo  

    dosahování cílů 

    užitečnost 

    sympatie 

    důvěra 

Strategie jednání a interakce:  vytváření a udržování vztahů 

získávání informací o postavách v průběhu hry 

      

Následky:    vytvoření specifického vztahu k jednotlivým postavám 

    vliv na rozhodovací proces 

 

Navržené výroky:  

Hráči si v průběhu hry vytvářejí vztahy k ostatním postavám, které jsou podobné 

těm, jaké vytvářejí v reálném světě.  

Jana, 25let: […] myslím, že jsem snad nikdy s žádnou takovouhle smyšlenou postavou 

necítila podobné spojení. Je mi to až blbý říct, ale přišlo mi, jako kdybych se starala o svojí 

malou sestřičku. (menší zastoupení) 

Jaromír, 28, let: Vyřešil jsem ji za Kennyho a Ducka zastřelil sám. Považoval jsem 

Kennyho za dobrého kamaráda a chtěl jsem mu situaci nějak ulehčit. 

Aleš, 26 let: […] občas jsem chtěl úplně změnit dějovou linii a např. na Clementine se 

jednoduše vybodnout a jít si po vlastní ose (Ale nešlo to, malá holka, skoro dcera..) […] 

(menší zastoupení) 

 

Vztahy s ostatními postavami mají velký vliv na morální rozhodnutí, která hráči 

činí. Hráči často zvažují, jaký dopad bude mít jejich rozhodnutí na ostatní postavy. 

Většina hráčů pociťovala nejsilnější vztah k hlavní doprovodné postavě 

Clementine.  

(odpověď na otázku, zda byly pro hráče osudy ostatních postav důležité) Aleš, 26 let: Určitě 

ano skupina a Clementine pro mě byli hlavní věc, na kterou jsem se při rozhodování ohlížel 

[…] 

Petr, 27 let: Moje priorita (Clementine) číslo jedna, vztah jsem k ní měl stejný, jako ho měl 

Lee. A skoro pořád jsem se rozhodoval jen na základě toho, co by pro ní bylo nejlepší.  
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Barbora, 25 let: […]Snažila jsem se rozhodovat, abych co nejvíce zlepšila situaci svojí a 

Klementýnky. Možností bylo v konkrétních situacích dost, jen časový úsek na rozhodnutí 

krátký. 

 

Vztah některých hráčů ke Clementine byl dokonce tak silný, že si hráči její přežití 

a blaho zvolili za jeden ze svých hlavních cílů hry.   

Jana, 25let: Řekla jsem jim pravdu, nebyl důvod proč ne. Bylo na nich, aby se rozhodli, 

jak s tou informací naloží, a věřila jsem, že mi minimálně Omid a Christa pomůžou najít 

Clementine, což byla poslední věc, kterou jsem chtěla udělat, než to položím. Věděla jsem, 

že jí prostě chci zachránit, někdy od půlky hry jsem se zařekla, že je jedno jestli to přežiju 

já, ale hlavně, aby to přežila ona. (menší zastoupení) 

Zuzana, 23 let: Nechtěla jsem vystavovat Klementýnku dalšímu stresu. Kdyby mě měla 

zastřelit, bylo by to pro ní velmi bolestné. Řekla jsem jí tedy, ať mě připoutá k topení. To 

jsem jí nemohla být nebezpečná. Řekla jsem jí, ať uteče za Omidem a Kristy. Měla jsem ji 

moc ráda. Kvůli ní jsem celou hru hrála. (menší zastoupení) 

 

Menší část hráčů si ke Clementine vytvořila neutrální až negativní vztah, nejčastěji 

z důvodu, že měli pocit, že jsou do vztahu s ní uměle nuceni.   

(odpověď na otázku, jaký vztah měli hráči k hlavní doprovodné postavě Clementine) 

Vojtěch, 27 let: To je škoda slov. Prostě taková postava tam neměla co dělat. Nechápu proč 

ve hře, kde se prý můžu rozhodnout skoro, jak chci, mě nutí se s ní tahat 5 epizod. (pokud 

jsem teda nepřehlídl nějakou magickou možnost, kde ji můžu hodit walkerům a bylo by). 

Byla tam prostě jenom proto, aby mi mohli hrát na city, ale to se jim teda vážně nepovedlo. 

(menší zastoupení) 

 

Hráči si vztahy k ostatním postavám vytvářeli na základě rozličných vlastností 

jako obecné sympatie, užitečnost, odvaha, důvěra a dalších.  

Vojtěch, 27 let: Vykašlal jsem se na něj, začal mi být nesympatický a většinou nic nedělá, 

jen se s námi táhne a je absolutně neužitečný. 

Jaromír, 28, let: Pomohl jsem Carley, protože mi přišla jako sympatičtější postava, Douga 

jsem velmi chladně „obětoval“ chodcům. Zároveň jsem doufal, že mezi Leem a Carley 

vznikne nějaké větší pouto, které se bude následně rozvíjet v dalších epizodách. 

 

Hráči se při činění morálních rozhodnutí často zamýšlejí nad dopady, které jejich 

rozhodnutí budou mít na ostatní postavy, se kterými ve hře interagují.  

Zuzana, 23 let: Svá rozhodnutí jsem dělala ve prospěch Klementýnky a sebe. Když jsme 

byli ve skupině, tak i ve prospěch skupiny a celkem mi přišlo, že vždycky bylo možné zvolit 

alespoň něco, k čemu jsem se mohla přiklonit.  
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Strukturovaný zápis axiálního kódování jevu „imerze a recepce“ 

Příčinné podmínky: herní interakce 

    existence herního světa  

    existence avatara 

Jev:     imerze a recepce 

Kontext:   rozvoj příběhu 

    dosahování cílů 

    vztahy 

Intervenující podmínky: interakce s pravidly 

virtualita 

    srovnání se skutečností  

    zkušenost s předchozím průběhem hry 

    záměr vývojářů 

    morální přesvědčení hráčů 

Strategie jednání a interakce: Přijetí nebo odmítnutí herních pravidel 

    Přijetí nebo odmítnutí herního rámce morálního rozhodování 

Následky:    odpovědnost 

vliv na rozhodovací proces 

    ztotožnění s avatarem 

 

Navržené výroky: 

Hráči si uvědomují, že jejich jednání má vliv pouze na virtuální svět a nemá žádné 

následky ve skutečném světě. 

(odpověď na otázku, zda byla rozhodnutí ovlivněna skutečností, že mají váhu jen v herním 

světě ) Vojtěch, 27 let: Rozhodně. Hlavně morální správnost – na to ve hře kašlu. V realitě 

by to určitě bylo trochu jinak. (menší zastoupení) 

Pavel. 28 let: Bylo tam par voleb mezi špatným a ještě horším rozhodnutím, což je typické 

pro katastroficky či apokalypticke vize, ale docela reálné mi přišlo, ze to jsou existenciální 
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záležitosti, které by lehce při takovémto kolapsu mohli nastat. Ale, že bych mel nějaký 

vaznější problém s rozhodnutím asi ne. Je to hra.  

 

Hráči v rámci rozhodnutí zvažují i předchozí zkušenosti v rámci hry a rozhodnutí 

tak zasazují do kontextu situací, které jim předcházely. 

Jaromír, 28, let: Původně jsem chtěl zachránit oba, ale hra mi tuto možnost neumožnila. 

Zachránil jsem Ducka, Shawn byl sežrán chodci. Po roztržce s majitelem farmy jsem 

musel odejít. Tehdy jsem pochopil, že v téhle hře asi nebude možné „zachránit všechno“ a 

začal si dávat větší pozor na své akce.  

Tereza, 22 let: Uvažovala jsem o tom. Kdyby to neřekla tak by se to časem stejně dozvěděli 

a stav by se jen zhoršil. Vzledem k hierarchii a vztazích ve skupině jsme čekala, že tohle 

vezmou lépe, než kdybych to neřekla.  

Alžběta, 26 let: Tak tohle je vrchol. Za celé čtyři předešlé epizody se pořád jen 

přesvědčujeme o tom, že neexistuje nic a nikdo, co by mohlo pomoci a teď mi chtějí uříznout 

ruku, jako kdyby to byla spása. Už jsem asi dost otupěla a ve skutečnosti bych možná byla 

ráda za každý kousek naděje, ale teď mi to přijde jako totální nonsens. Navíc, pokud mám 

být ještě chvíli, před tím než se proměním, užitečná, bude to lepší s oběma rukama. 

 

Hráči si při rozhodování často představují, jak by se zachovali v obdobné situaci ve 

skutečnosti a podle toho ovlivňují své rozhodnutí.  

Jana, 25let: Rozhodla jsem se nejdřív zachránit Ducka, přeci jenom je to jen dítě a těžko 

se samo, na rozdíl od Shawna, ubrání. Chtěla jsem samozřejmě zachránit i Shawna, ale 

to už jsem nestihla. Tady mi ta hra naštvala, protože si myslím, že kdybych to bylo ve 

skutečnosti, tak mám toho malého do dvou vteřin odtrženého a můžu jít zachraňovat 

Shawna. (menší zastoupení) 

Jana, 25let: Rozhodla jsem se ho pomoc zachránit i přes očividné riziko. Nějak jsem se už 

rozhodla, že v tomhle světě budu fungovat jako maják zbytku lidství. I v reálu bych se tak 

asi rozhodla, myslím, že kdybychom se začali chovat jen čistě efektivně bez ohledu na 

jakoukoliv etiku a ohledy na ostatní, tak všichni skončíme jak tihle kanibalové na té farmě 

a to už radši zaklepu bačkorama. (menší zastoupení) 

 

U některých hráčů se imerze a přístup k morálnímu rozhodování v průběhu hraní 

mění na základě předchozích zkušeností se hrou a interakce s pravidly. 

(odpověď na otázku, zda měli hráči pocit, že rozhodnutí, která činili, mělo vliv na rozvoj 

příběhu) Pavel. 28 let: Ne zcela. Asi tak 50%. Úplnou variabilitu jsem necítil. Spise ze 

začátku jsem mel vetší respekt pak už mi bylo jasné, ze většina dialogu zásadní význam 

nemá. Ještě by mě zajímalo, co by se stalo, kdybych na začátku na farmě nepomohl 
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duckovi jestli bych i tak odjel s Leem - určitě jo. …..a to je právě ta nevěrohodnost. Myslím, 

že v první polovně hry jsem se více přemýšlel, nad tím, co udělám. Ke konci už jsem tak 

nějak věděl, jak ta hra funguje a už jsem tu mojí moc nad tím, co se stane dál, tolik 

nepřeceňoval. (menší zastoupení) 

(odpověď na otázku, zda se hráči rozhodovali proti svému přesvědčení, aby pomohli jiné 

postavě) Jana, 25let: […]Navíc jsem časem zjistila, že ta má rozhodnutí nejsou to jediné, 

co ovlivňuje, co se ve hře stane, ale že jde spíš o předem vytvořenou kostru příběhu, v rámci 

které je mi jen dovoleno nějakým způsobem skotačit, takže to ta moje rozhodnutí v mých 

očích trochu degradovalo. (menší zastoupení) 

(odpověď na otázku, zda měli hráči pocit, že rozhodnutí, která činili, mělo vliv na rozvoj 

příběhu) Alžběta, 26 let: Nedostatek možností byl pro mne zásadní problém. Postupně jsem 

si uvědomila, že mě stejně hra vede tam, kam chce ona a osobně si nemyslím, že by se hra 

odvíjela zásadně jinak, pokud bych se i zásadně jinak rozhodovala. Tahle skutečnost mě 

i dost otupěla a další a další rozhodování už jsem asi ani nebrala tak vážně. Ve skutečnosti 

mě v mnoha situacích napadala úplně jiná řešení. (menší zastoupení) 

 

5.3  Selektivní kódování 

Prvním krokem selektivního kódování je ujasnit si kostru příběhu a podřídit se jí.113 

Během analýzy jsem narazil na spoustu zajímavých jevů a událostí, ale je potřeba si 

ujasnit, který z nich je ten nejvýznamnější a zastřešující pro zkoumání daného téma této 

práce.   

Kostra příběhu:  

Zdá se, že se hráči v morálním rozhodování angažují různou měrou a na základě 

různých motivů. V rámci analýzy jsem objevil tři hlavní faktory, které mají na tuto 

interakci vliv. Prvním z nich je hráči vytvářená herní identita, která do značné míry určuje 

podobu jejich interakce ve virtuálním světě. Tuto identitu hráči tvoří na základě mnoha 

faktorů, mezi které patří jejich vlastní morální hodnoty, povahové rysy a preference, ale i 

zkušenosti ze hry samotné. Herní identita se během hry může proměňovat a není tak nutně 

konstantou. Podoba této herní identity poté přímo určuje podobu a recepci herní interakce. 

Druhým faktorem jsou vztahy, které hráči v rámci hry vytvářejí k ostatním postavám a 

které se mohou stejně tak jako herní identita, v závislosti na herním příběhu a průběhu 

herních interakcí, vyvíjet a měnit v průběhu hraní. Třetím faktorem je pak interakce s 

                                             

113 CORBIN, Juliet a Anselm STRAUSS. Základy kvalitativního výzkumu: Postupy a techniky 

metody zakotvené teorie Přel. S. Ježek. 1.vyd. Boskovice: Albert, 1999, s. 88. ISBN 80-85834-60-x. 
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pravidly hry. Různí hráči vnímají pravidla a z nich plynoucí omezení různým způsobem. 

Všechny tyto faktory mají vliv na přístup hráčů k morálnímu rozhodování a ovlivňují 

podobu participace hráčů v tomto rozhodování.  

Druhým krokem selektivního kódování je volba centrální kategorie, ke které budou 

následně ostatní kategorie vztahovány pomocí paradigmatického modelu, který jsem již 

popisoval v předchozí kapitole o axiálním kódování. Centrální kategorie je i centrálním 

jevem zkoumání a všechny ostatní kategorie jsou k ní závislé. Během výzkumu se mi ale 

nepodařilo definovat kategorii přesně vystihující příběh, který jsem objevil v rámci 

zkoumání dat, a proto jsem vytvořil centrální kategorii novou a pojmenoval jsem ji 

participace hráčů v morálním rozhodování. Vůči této kategorii jakožto centrálnímu jevu se 

budu snažit umístit ostatní kategorie v rámci paradigmatického modelu. 

 

Příčinné podmínky: herní interakce 

Jev:  participace hráčů v morálním rozhodování 

 

Kontext:   herní identita 

    morální rozhodování 

    rozvíjení příběhu 

Intervenující podmínky: interakce s pravidly 

    vztahy 

    imerze a recepce 

    dosahování cílů 

Strategie jednání a interakce:  

přijetí nebo odmítnutí herního rámce morálního rozhodování 

přizpůsobení herní identity     

 

Následky:   vliv na herní interakci 

   vliv na morální rozhodování 
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Návrh teorie o vztazích participace hráčů v morálním rozhodování: 

Hráči v rámci herního zážitku vstupují do virtuálního světa, který od nich 

vyžaduje přímou interakci, která má za následek jeho ovlivnění. V případě The 

Walking Dead nabývá tato interakce převážně podobu morálního rozhodování. 

Hráči se v průběhu morálního rozhodování rozhodují na základě logického zvážení 

situace nebo na základě bezprostředních emocionálních dojmů. Hráči berou 

v úvahu i vliv na další průběh hrou, v rámci kterého zvažují získání potencionálních 

výhod, vliv na svého avatara a ostatní postavy či rozvoj příběhu. Samotný průběh 

hry a jeho recepce mají vliv samozřejmě také na vnímání virtuálního světa a s 

postupem času a delší herní interakcí se hráči stále více seznamují s jeho 

zákonitostmi.  

Mimo již zmíněné hráči k participaci v morálním rozhodování přistupují na 

základě několika stěžejních faktorů, které její podobu zásadně ovlivňují. Jedním 

z těchto faktorů je vytváření herní identity, která zastupuje hráčovo vědomí 

v interakci s hrou. Většina hráčů při vytváření této identity vychází z vlastních 

morálních hodnot a modelů chování, které jsou jim vlastní ve skutečném světě. 

Někteří hráči pak vytvářejí identity odlišné, které do jisté míry nahrazují jejich 

běžné modely chování a morální hodnoty. Druhým důležitým faktorem, který má 

na participaci vliv, je interakce s herními pravidly a s omezeními, která z nich 

plynou. Většina hráčů tato pravidla ve většině situací nevnímá jako rušivý element 

v rámci herní interakce a omezení pro ně nejsou tak markantní, aby cítili potřebu 

se vůči nim vymezovat. Někteří hráči ale tato omezení vnímají velmi silně a tato 

skutečnost u nich zapříčiňuje změnu způsobu participace v morálním rozhodování 

i ostatních herních interakcí, což se nejčastěji projevovalo tím, že hráči přikládali 

morálnímu rozhodování nižší důležitost a méně přemýšleli nad etickými 

implikacemi při jeho zvažování. Třetím z těchto faktorů jsou vztahy, které hráči 

v průběhy hry vytvářejí s ostatními herními postavami. Vytváření a udržování 

těchto vztahů výrazně ovlivňuje způsob, jakým hráči k morálnímu rozhodování ve 

hře přistupují. Posledním z hlavních faktorů je míra imerze ve virtuálním světě. 

Čím více se hráči cítili jako aktivní prvek příběhu a herního prostředí, tím větší 

důležitost morálnímu rozhodování přisuzovali.  
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Pro ověření této teorie opět dokládám relevantní příklady ze základních dat. 

U každé citace uvedu, ke které části výroku se vztahuje.  

Posouzení situace na základě logického zvážení proměnných. 

Jana, 25 let: Nechala jsem si jí useknout, ale teda tohle pro mě bylo velké racionální 

dilema. Být tam nějaký doktor, tak to udělám skoro určitě, ale bála jsem se, že takhle 

amatérský zákrok to víc zhorší, než zlepší. Chtěla jsem ale prodloužit svůj čas, pokud je to 

alespoň trochu možné a na druhou stranu jsem se bála, že mi to ztíží šanci na přežití. 

Tohle pro mě bylo složité.  

 

Posouzení situace na základě emocionálních dojmů. 

Aleš, 26 let: Zželelo se mi jí, byla emocionálně vyčerpaná a morálně na dně, měl jsem chuť 

jí dát ještě šanci. Mrcha, nakonec mě stejně podrazila. Doufám, že jí cestou potom někde 

sežrali walkers. 

 

Hráči zvažují získání potenciální výhody, vliv na svého avatara nebo na ostatní postavy či 

rozvoj příběhu. 

Aleš, 26 let: Vzít zásoby, všichni chcípáme hlady a je nás dost na to, abychom to unesli. A 

kdyby se tam někdo objevil, tak bychom se s nim dohodli nebo ho sejmuli, podle toho, kolik 

jich bude. Jídlo je jídlo. 

Jaromír, 28, let: Pomohl jsem Carley, protože mi přišla jako sympatičtější postava, Douga 

jsem velmi chladně „obětoval“ chodcům. Zároveň jsem doufal, že mezi Leem a Carley 

vznikne nějaké větší pouto, které se bude následně rozvíjet v dalších epizodách. 

 

Hráči jsou ovlivněni dosavadním průběhem hry. Někteří hráči se například cítili přesyceni 

herním násilím a snažili se díky tomu o jeho omezení. 

Tereza, 22 let: Nechala jsem je žít, nejspíš proto, že jsem se vžila do postavy, která už toho 

zabíjení má taky dost. Stejně to dopadlo tak, že umřeli oba dva, což mi ale netrápilo, 

zasloužili si to.  

Pavel, 28 let: Zachráním Bena, ani nevím proč, i když vím, že je k ničemu a jsou s nim 

akorát problémy, ale prostě už toho umírání bylo dost. Je to ještě kluk. Navíc mě zajímalo, 

jestli umřu, když se pokusím ho vytáhnout nebo jestli stejně spadne, takže jsem to vlastně 

nechal na scenáristech hry. 

Aleš, 26 let: Občas to bylo víc brutální a nechutné, než jsem chtěl. Když jsem sekal nohu 

tomu chudákovi v pasti, tak to nebylo nic moc, i když to bylo zcela moje rozhodnutí. 

Nelíbilo se mi, jak zombie jdou po střevech a vytahují je, to byl hnus. Ale dalo se to přežít. 

Jak bylo to násilí všudypřítomné, tak jsem se asi snažil sám nepřidávat do mlýna. 

Většinou se dalo vybrat něco, co mi přišlo eticky v pořádku. 
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Hráči uvažují nad následky svých činů a obavy z jejich následků ovlivňovaly jejich 

rozhodování.  

Pavel, 28 let: Nechal jsem to tam a to samé řekl i Klem. Po všech událostech v tyhle epizodě 

jsem cekal, že tam bude nakej hajzl v lese a hned jak budu mít hlavu v kufru, tak na nás 

vyskočí. Prostě jsem se bal následku  

Vojtěch, 27 let: Škoda nábojů, střelba je hlasitá, což by mohlo přilákat další walkery a 

navíc byla evidentně pěkně mešuge, kdo ví, jak by to dopadlo, pokud bych ji dal zbraň. 

Škoda, že jsem ji nemohl oddělat sekerou a měl bych pokoj. 

 

Vytváření herní identity na základě vlastních morálních hodnot: 

(odpověď na otázku, jaký vztah hráči měli k hlavní postavě – avatarovi) Petr, 27 let: To 

jsem byl defakto já.  Postavu jsem hrál jako bych byl na jeho místě. Snažil jsem se vcítit 

do postavy i do příběhu.  

 

Vytváření herní identity odlišné od morálních hodnot ve skutečném světě: 

(odpověď na otázku, zda byla rozhodnutí ovlivněna skutečností, že mají váhu jen v herním 

světě) Vojtěch, 27 let: Rozhodně. Hlavně morální správnost – na to ve hře kašlu. V realitě 

by to určitě bylo trochu jinak. 

 

Někteří hráči nevnímají pravidla jako rušivý element, ale jako pouhý prostředek 

k interakci se hrou: 

Jaromír, 28, let: Ačkoliv mám podobných her nahráno hodně, tak mě Walking Dead S1 

natolik pohltila, že jsem pravidla hry nevnímal. 

 

Někteří hráči vnímají omezení plynoucí z pravidel výrazněji a má to vliv na jejich 

participaci v morálním rozhodování. 

Alžběta, 26 let: Nedostatek možností byl pro mne zásadní problém. Postupně jsem si 

uvědomila, že mě stejně hra vede tam, kam chce ona a osobně si nemyslím, že by se hra 

odvíjela zásadně jinak, pokud bych se i zásadně jinak rozhodovala. Tahle skutečnost mě 

i dost otupěla a další a další rozhodování už jsem asi ani nebrala tak vážně. Ve skutečnosti 

mě v mnoha situacích napadala úplně jiná řešení. 

 

Intenzita a podoba vztahů s ostatními postavami, se kterými hráč ve hře interaguje, 

ovlivňuje participaci v morálním rozhodování.  

(odpověď na otázku, jaký vztah měli hráči ke Clementine, hlavní doprovodné postavě) 

Barbora, 25 let: Bylo mi jí líto. Chytrá, šikovná a hodná holčička. Vždycky poslechla, co 

jí Lee řekl. Celou hru byla velmi statečná. Skrze Leeho jsem jí opatrovala, jak jsem mohla 

a rozhodovala jsem se na základě toho, co pro ni bude nejlepší.  
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(odpověď na otázku, jak se hráči zachovali na konci 4. epizody, kdy je hlavní postava 

pokousána chodcem a hráči se musí rozhodnout, zda to sdělí zbytku skupiny)  

Vojtěch, 27 let: Všechno popřít, zamlčet. Už jich mám fakt plný zuby, třeba jich pár vezmu 

s sebou. 

 

Hráči různou měrou vnímali pocit imerze, ztotožnění s avatarem a fakt, že jsou součástí 

příběhu a virtuálního světa. 

Aleš, 26 let: Je to drsňák, nejdřív jsem k němu nic necítil, ale nakonec, asi díky tomu, jak 

je hra napsaná, jsem se k němu tak nějak dostal a docela dost prožíval, co se zrovna ve 

hře děje. Nejvíc asi, když mu řezali ruku, měl jsem skoro pocit, jako by řezali mojí, moc 

jsem se na to nemohl dívat. Nebo v nějakých dojemnějších scénách mi ho bylo vážně až 

líto. Jinak jsem se určitě ve víc než v 50 procentech snažil hrát jako bych to byl já sám. 

Jana, 25 let: Celkem jsem se s ním ztotožnila, je totiž zajímavé, že podle odpovědí, které 

hráč volí je to Lee buď totální hajzl, nebo skvělej zásadovej týpek. Vzhledem k tomu, že 

Lee dělal v rámci mezí, to, co jsem po něm chtěla, tak by to bylo jako nemít ráda sama 

sebe. Takže jo, měla jsem ho ráda. Tím, jak jsem ho hrála, jako sebe samotnou, tak jsem 

se čím dál víc cítila, jako bych to byla já a o to víc jsem to prožívala.  

 

Ověření pomocí doplňkové metody 

Pro ověření za pomoci doplňkové metody jsem se znovu podíval na diagramy 

a prozkoumal, jestli jsou hlavní faktory, kterým přisuzuji největší vliv na 

participaci v morálním rozhodování, vnímány stejně i hráči. Většina z nich byla 

v diagramech zastoupena uspokojivým poměrem. Jak jsem již zmiňoval dříve, 

doplňková metoda nemůže, ani si neklade za cíl, obsáhnout všechny jevy, které mají 

na zkoumané téma vliv, tak, jak se o to snaží otevřené kódování, ale slouží spíše 

k ověření správnosti zvoleného směru uvažování a dedukce. Nejčastěji se 

v diagramech objevovaly kategorie „vztahy“ (10 z 10 respondentů), „dosahování 

cílů“ (7 z 10 respondentů), „herní identita“ (5 z 10 respondentů) a „morální 

rozhodování“ (4 z 10 respondentů). Jediným z objevených hlavních faktorů, který 

se v diagramech nevyskytoval, byla kategorie „interakce s pravidly“, což si 

vysvětluji tím, že instrukce, které doprovázely tvoření diagramů (pojmenuj si různá 

kritéria, podle kterých ses v průběhu hry rozhodoval v různých situacích), hráče 

ovlivnily v odpovědích tak, že do nich nezahrnuli omezení plynoucí ze samotné hry. 

Dá se ale říci, že s touto jedinou výjimkou doplňková metoda ověřila závěry ze 

selektivního kódování.  
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5.4 Zakotvená teorie 

Pomocí třístupňového kódování, předvedeného v předcházejících kapitolách, 

jsem byl schopen vytvořit zakotvenou teorii vycházející z mnou provedeného 

výzkumu. Tato teorie je shrnutím nejvýznamnějších jevů, které se při zkoumání 

základních dat objevily, a jejich uvedení do vzájemného kontextu.   

 

Každý hráč vnímá herní zážitek odlišně. Z hlediska osobnosti, životní 

zkušenosti, získaných vědomostí, morálních a etických hodnot je každý hráč 

unikátním jedincem, který se do značné míry liší od všech ostatních hráčů. 

Tématem této práce je morální rozhodování a tato část videoherní interakce je 

touto jedinečností silně ovlivněna.  

Způsob a míra participace hráčů v morálním rozhodování videoher je 

ovlivněna několika hlavními faktory, které určují její podobu. Hráči si v rámci 

herního prožitku vytvářejí herní identity, prostřednictvím kterých interagují 

s virtuálním světem, příběhem, či herními postavami. Hráči přejímají mnoho 

základních prvků jejich skutečné identity, jako morální a etické hodnoty, názory, 

či zkušenosti, a promítají je i do identity herní. Ta je do hry promítána pomocí 

avatara, který v rámci herního zážitku funguje jako hráčovo zosobnění ve 

virtuálním světě a hráči skrze něj přijímají svou úlohu v běhu herních událostí. 

Míra ztotožnění mezi hráčem a avatarem má silný vliv na participaci 

v morálních rozhodnutích. Skrze avatara hráč v herním prostoru prosazuje 

svoji herní identitu. Někteří z hráčů se s avatarem ztotožňují více, jiní ho považují 

spíše za svébytný nástroj k interakci, který je potřeba usměrňovat, než za jejich 

přímé zosobnění v herním světě. Je potřeba mít na paměti, že v The Walking Dead 

jsou hráči nuceni interagovat s virtuálním světem prostřednictvím hlavní postavy 

jménem Lee Everet, jejíž fyzické atributy jako výška, hmotnost, hlas a další jsou 

předem vytvořeny vývojáři a není možné si vybrat postavu jinou, nebo si dokonce 

vytvořit postavu vlastní. Jeho identita je pak tvořena z části jeho předem 
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vytvořeným příběhovým pozadím a neovlivnitelnými herními interakcemi a z části 

pak hráčem promítanou herní identitou.  

Jedním z důvodů, proč je herní identita vytvářena a proč hráči jednoduše 

nejednají na základě identity, která je jim vlastní ve skutečném světě, je ten, že 

herní prostor se do značné míry liší od toho skutečného. Hráči jsou konfrontováni 

se situacemi, se kterými často ve skutečném světě nepřicházejí do kontaktu, ale 

hlavně si uvědomují virtualitu světa, ve kterém se hra odehrává, tedy fakt, že 

události a rozhodnutí, které se ve hře odehrávají, nemají reálný dopad na skutečný 

svět. Toto uvědomění dává hráčům příležitost jednat jinak, než by jednali ve 

skutečnosti a část hráčů tuto možnost využívá, nejčastěji pak ti, u kterých je 

ztotožnění s avatarem a celková imerze na nízké úrovni. Pokud se tak stane, je to 

většinou za účelem získání výhody ve hře nebo ze zvědavosti, jaké následky bude 

jejich rozhodnutí mít. Většina hráčů se nicméně snaží chovat tak, jak by se podle 

nich sami zachovali ve skutečnosti. Srovnávají herní situace s hypotetickými 

scénáři, ve kterých hrají roli hráči samotní a toto srovnání zahrnují do 

rozhodovacího procesu. Z toho pohledu je pochopitelné, že pro tyto hráče jsou 

v hodnocení herního světa, jeho postav i událostí důležité hodnoty jako dobro, 

pravda, čest a spravedlnost, užitečnost jejich postavy či pomoc a ochrana ostatních. 

Důležitým faktorem ovlivňujícím participaci v morálním rozhodování je 

interakce hráčů se systémem herních pravidel. Herní pravidla ovlivňují 

hráčovo působení ve virtuálním světě a určují kvantitu a kvalitu možností, které 

mají hráči v rámci hry k dispozici. Hráči chtějí na základě herní identity 

interagovat se hrou požadovaným způsobem a pravidla hry jim tuto interakci 

mohou ulehčovat, nebo naopak znesnadňovat. Požadovaný způsob interakce se 

stejně tak jako herní identita u jednotlivých hráčů liší a je zajímavé, že i 

respondenti, kteří dříve hry nehráli, mají jistou představu o tom, jak by měl podle 

nich průběh hry vypadat. V případě, že pravidla hry neomezují hráče v jím 

zamýšleném herním průběhu, hráči pravidla nevnímají jako omezující prvek, ale 

pouze jako prostředek k interakci se hrou, který jim dovoluje rozvíjet příběh a 

vztahy či dosahovat herních cílů. V případě, kdy ale herní pravidla omezují hráče 

v preferované interakci a jim se tak nedostává dostatek možností pro realizaci 
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zamýšlených akcí, je tento fakt vnímán hráči jako rušivý element, který jim 

neumožňuje úplný přenos jejich herní osobnosti do virtuálního prostoru, čímž ve 

svém důsledku poškozuje ztotožnění s avatarem a ovlivňuje podobu participace 

v morálním rozhodování. V případě, že hráči tato omezení pociťují často, přestávají 

chápat morální rozhodování jako projev jejich svobodné vůle, což má samozřejmě 

vliv na proces jejich rozhodování, a to nejčastěji vede k připisování menší důležitosti 

procesu morálního rozhodování a nižší citlivosti při zvažování jeho morálních 

implikací. The Walking Dead je hra, jejíž základním prvkem a herní náplní je 

vyprávění příběhu, který mohou hráči zdánlivě zásadně ovlivňovat prostřednictvím 

morálních rozhodnutí. Ve skutečnosti je ale příběh vystavěn tak, aby toto zdání 

vzbuzoval, nicméně bez ohledu na učiněná rozhodnutí se vždy stáčí do předem 

stanovených kolejí, které směřují ke stejnému rozzuzlení. U hráčů, kteří v průběhu 

hraní tuto jeho vlastnost odhalili, vedlo zjištění, že jejich rozhodnutí nemají na 

vývoj příběhu valný vliv, k ovlivnění podoby participace v morálním rozhodování. 

Velmi důležitou roli v přístupu k morálnímu rozhodování hrají také vztahy, 

které hráči v rámci hry navazují s ostatními herními postavami. Herní náplň je 

v případě The Walking Dead koncipována jako snaha o přežití v nebezpečném a 

nehostinném prostředí. V tomto prostředí ale není hráčův avatar sám a po většinu 

herní doby ho doprovází skupina dalších přeživších, se kterými je hráči umožněno 

interagovat. Mimo všudypřítomné hrozby chodců a snahy jim uniknout jsou 

diametrálně odlišné osobnosti postav hlavním zdrojem příležitostí činit morální 

rozhodnutí. Nejsou ale jen jeho původcem, jsou také jedním z hlavních faktorů, 

které hráči při participaci v morálním rozhodování zvažují. Hráči si během hraní 

vytvářejí vztahy k ostatním postavám, a to pozitivní i negativní, přičemž oba typy 

vztahů mají velký vliv na proces rozhodování. Vztahy jsou vytvářeny na základě 

sympatií, důvěry, užitečnosti, pocitu odpovědnosti a dalších faktorů. Hráči, kteří si 

vytvoří pozitivní vztah k postavám, se je snaží instinktivně chránit a v rámci 

morálního rozhodování zvažují dopady, které mohou jejich rozhodnutí na tyto 

postavy mít. Vztahy mohou mít různou intenzitu, která koresponduje s mírou 

vlivu, jakou mají vztahy na participaci v morálním rozhodování. Několik 

respondentů opakovaně uvádělo jako jeden z hlavních cílů hry zajištění bezpečí a 
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přežití hlavní doprovodné postavy Clementine. Je tedy možné, aby vztahy 

ovlivňovaly, jakým způsobem si hráči vybírají a jak vnímají cíle hry. 

Samotnému aktu morálního rozhodnutí předchází zvážení kontextu a 

proměnných situace, v rámci které se hráč rozhoduje. Toto zvážení je nejčastěji 

učiněno na základě logického posouzení všech proměnných a zvážení následků, ale 

může být ovlivněno i bezprostředními emocionálními dojmy, jako je vztek nebo 

lítost. Pokud hráčům nevyhovovala ani jedna z hrou nabízených možností, vybírali 

si tu, která nejméně odporovala jejich herní osobnosti.  

Jednou z důležitých okolností, kterou hráči v rámci rozhodování zvažují, je 

dosahování cílů. Hráči si během hraní v rámci herního kontextu stanovují cíle, 

kterých chtějí ve hře dosáhnout, a podřizují jim svou herní interakci. Tyto cíle 

mohou být různého charakteru, ale zpravidla jsou vytvářeny v souladu s identitou 

avatara, tzn., že hráči přijímají cíle, které jsou jim hrou předkládány, jako cíle 

hlavní postavy. Samozřejmě pouze za předpokladu, že jejich míra souznění 

s avatarem a celkové herní imerze je na vysoké úrovni.  

Některá morální rozhodnutí hráči považují za důležitější než jiná, a to na 

základě toho, jak vnímají jejich vliv na další postup hrou, dosahování cílů nebo 

vztahy s ostatními postavami. Toto posouzení je samozřejmě ovlivněno i tím, zda 

svá morální rozhodnutí hráči vnímají jako významná pro rozvoj herního příběhu. 

Participace v tomto morálním rozhodování se může v průběhu hraní měnit, není 

konstantní veličinou, a tak jak se mění jednotlivé faktory, které ji ovlivňují, tak se 

proměňuje i sama participace. Někteří hráči tak například mluvili o saturaci 

herním násilím, o obavách z následků, které jejich rozhodnutí mohly potenciálně 

mít, na základě předchozích zkušeností, nebo o narůstajícím vlivu omezení 

plynoucích z pravidel na vnímání důležitosti morálních rozhodnutí.  

Podoba herní participace v morálním rozhodování je tedy utvářena mnoha 

faktory, které ji zásadně ovlivňují, ať už jde o hráčem vytvářenou herní osobnost, 

vztahy, interakci s pravidly nebo míru imerze v rámci virtuálního světa a rozsah a 

podoba této participace se může během hry proměňovat na základě proměny těchto 

faktorů.   



92 

Závěr 

Ačkoliv může interakce v herním světě do jisté míry věrně replikovat interakci 

ve světě skutečném, v mnoha ohledech, plynoucích zpravidla z technických 

omezení videoher, z návrhu vývojářů či ze samotné virtuality videoher, se naopak 

tyto interakce liší. Tato skutečnost má za následek, že hráči se ve hrách ne vždy 

chovají tak, jak by se zřejmě zachovali v obdobné situaci, pokud by se odehrála ve 

skutečnosti. V rámci této práce jsem se dotazoval 10 respondentů a následně jejich 

příspěvky analyzoval pomocí metody zakotvené teorie. Z mé analýzy vyplynulo, že 

na problematiku morálního rozhodování ve hrách má vliv mnoho faktorů. Kromě 

morálních hodnot, které si většina hráčů přenáší do hry ze skutečného světa, hrají 

v procesu morálního rozhodování významnou roli i další okolnosti, jako je tvorba 

herní identity, interakce s herními pravidly, virtualita herního prostředí, vytváření 

vztahů a celková imerze. Všechny tyto faktory ovlivňují hráčskou participaci 

v morálním rozhodování. Tato participace nemusí mít stejnou podobu po celou 

dobu hraní a může se proměňovat v závislosti na změně faktorů, které ji ovlivňují.  

 Hlavní výstup mého výzkumu, zakotvenou teorii, jsem již sepsal 

v předcházející kapitole a na tomto místě se její pomocí pokusím zodpovědět 

výzkumné otázky, které jsem si stanovil před začátkem samotné analýzy. 

  

5.5 Zodpovězení výzkumných otázek:  

1) Jak hráči vnímají morální rozhodování ve hrách? 

Hráči morální rozhodnutí ve hře The Walking Dead vnímali jako podstatnou 

část herního prožitku, bez kterého by samotná hra zřejmě nefungovala. Na 

základě míry souznění s avatarem, celkové imerze v rámci herního světa a 

vnímání omezení plynoucích z herních pravidel chápali svá morální rozhodnutí 

jako významná, respektive nevýznamná, pro herní zážitek i pro samotný rozvoj 

příběhu. Podle toho se odvíjela míra a podoba jejich participace v činění těchto 

rozhodnutí.   
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2) Na základě jakých motivů se v těchto případech hráči rozhodují? 

Hráči v konfrontaci s morálním rozhodnutím nejdříve vyhodnocují situaci na 

základě logického rozboru proměnných, nebo na základě bezprostředních 

emocionálních dojmů. Hráči také při zvažování proměnných brali v úvahu jejich 

snahu dosáhnout herních cílů, které si v průběhu hry stanovili. Po zvážení 

následovalo rozhodnutí na základě morálních hodnot, které byly v souladu s jejich 

herní identitou. Většina hráčů velkou část těchto morálních hodnot přejímala ze 

své skutečné identity, a tak pro ně byly důležité hodnoty jako dobro, spravedlnost, 

pomoc slabším, užitečnost apod. Část hráčů si vytvářela, nebo v průběhu hraní 

upravila, své herní identity tak, že byly do jisté míry odlišné od těch skutečných. 

 

3) Jaký vztah mají hráči ke svému avatarovi a ostatním herním 

postavám a ovlivňuje tento vztah jejich rozhodování? 

Míra provázání s avatarem a skrze něho přijmutí role v příběhu a virtuálním 

světě měla silný vliv na přístup k morálním rozhodnutím v rámci herního zážitku. 

Čím větší imerze u hráčů proběhla, tím větší důležitost hráči morálnímu 

rozhodování přisuzovali. Většina hráčů se snažila prostřednictvím avatara 

projektovat svoji reálnou osobnost do virtuálního světa. Mimo to hrály v procesu 

morálního rozhodování také velmi důležitou roli ostatní herní postavy a většina 

hráčů zvažovala při posuzování morálních dilemat dopady, které na ně jejich 

rozhodnutí mohlo mít, a snažila se rozhodovat ve prospěch celé skupiny. Vztahy 

hráči v rámci herního zážitku vytvářeli obdobně jako ve skutečnosti, tedy na 

základě charakterových vlastností konkrétních postav jako obecných sympatií, 

důvěryhodnosti, užitečnosti, soucitu apod. Vztahy hráčů s ostatními postavami 

měly vliv na proces rozhodování bez ohledu na to, jestli byly pozitivního, nebo 

negativního rázu.  

 

4)  Jak velkou roli hrají pravidla hry v morálním rozhodování hráčů?  

Pravidla hry jsou jedním z podstatných faktorů, pokud se snažíme pochopit 

podobu hráčské participace v morálním rozhodování. Pravidla hry stanovují 

hranice hráčskému jednání a omezují možnosti, které mají hráči k dispozici. 

V případě, že tato omezení nekolidují s preferovaným způsobem hraní, hráči 
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pravidla nevnímají jako omezující prvek, ale jako prostředek k rozvoji herního 

příběhu a interaktivity. Pokud se ale hráči cítí ve svém herním rozhodování a 

chování pravidly opakovaně omezováni, má tato skutečnost dopad na způsob 

jejich participace v morálním rozhodování. Takoví hráči přestávají vnímat 

morální rozhodování jako významné pro jejich herní interakci a jako projev jejich 

svobodné vůle, což má za následek snížení imerze a ztotožnění s avatarem a 

herním prostředím.  

 

5) Jak se liší morální rozhodování hráčů v hrách od jejich morálního 

rozhodování ve skutečném světě? 

Hráči si v rámci herního světa uvědomovali virtualitu jejich morálních 

rozhodnutí. Tedy skutečnosti, že jejich rozhodnutí nemají žádný hmatatelný 

dopad nebo vliv na jejich reálné životy, což v některých situacích mělo vliv na 

proces jejich morálního rozhodování, což hráčům poskytovalo příležitost 

rozhodovat se jinak, než by to dělali ve skutečnosti. Nehledě na to se ale většina 

hráčů snažila chovat a rozhodovat stejně, jako by to dělali ve skutečných situacích. 

Pokud se tak nedělo, hráči to většinou zdůvodňovali právě uvědoměním 

virtuálního světa nebo zvědavostí, v co jejich alternativní rozhodnutí vyústí. 

 

5.6 Srovnání s předchozím výzkumem 

V tomto textu jsem navazoval zejména na práci Jakuba Kořínka114, který se 

zaměřil na stejnou problematiku morálního rozhodování, v jeho případě u hry Mass 

Effect 2. Mohu říci, že závěry, které jsem vyvodil v rámci své analýzy, se shodují 

s těmi, které vyplynuly z jeho výzkumu, a mohu tak potvrdit jejich platnost. Stejně 

tak jako Kořínek jsem potvrdil, že hráči při konfrontaci s morálním rozhodováním 

ve hrách nevycházejí pouze ze svých reálných morálních hodnot, ale jsou 

                                             

114 KOŘÍNEK, Jakub. Etické aspekty interakce: Kvalitativní studie recepce počítačové hry Mass 

Effect 2 coby systému morálních rozhodnutí. Praha, 2013. Diplomová práce. FSV UK. Vedoucí práce 

Mgr. Jaroslav Švelch. 
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ovlivňováni mnoha dalšími okolnostmi. Kořínkem definovaná herní osobnost115 

byla jedním z hlavních faktorů, který participaci v morálním rozhodování v rámci 

mého výzkumu ovlivňoval. Na rozdíl od Kořínkova výzkumu byla polovina mých 

respondentů jen občasnými hráči, nebo dokonce nehráči, a polovina z respondentů 

byla ženského pohlaví. Nicméně ani jedna z těchto skutečností neměla na přístup 

k participaci v morálním rozhodování pozorovatelný vliv a všechny zjištěné jevy se 

objevovaly v obdobném zastoupení u všech skupin respondentů.  

Důležitost některých zjištěných faktorů pro morální rozhodování se u obou 

výzkumů mírně lišila. Například v případě hry The Walking Dead se ukázaly 

vztahy mezi hráčem a ostatními herními postavami jako významnější kritérium 

morálního rozhodování, než tomu bylo v případě Mass Effect 2. Při hraní The 

Walking Dead byly tyto vztahy jedním z klíčových faktorů při participaci 

v morálním rozhodování a někteří hráči zacházeli tak daleko, že vytváření či 

udržování vztahů povýšili na hlavní cíl herní interakce. Ačkoliv se v případě hry 

Mass Effect 2 dá vytváření vztahů považovat za významnou, nicméně nikoliv hlavní 

část herní náplně, v případě The Walking Dead se jedná o jeden z nejdůležitějších 

a stěžejních prvků celkové hratelnosti. Stejně tak vnímání omezení plynoucích 

z pravidel se zdálo být při mé analýze významnějším faktorem, než tomu bylo 

v případě Kořínkova výzkumu. Tyto rozdíly lze ale připsat odlišnému návrhu 

herních mechanik a vyprávění příběhu. 

Hlavním bodem, ve kterém je možnost vidět odlišnost mezi výsledky našich 

prací, je skutečnost, že podle Kořínka je herní osobnost stálá, v průběhu hry se 

nemění a hráči ji dokonce přenášejí mezi jednotlivými tituly. Z mé analýzy nicméně 

vyplynulo, že herní identita není nutně konstantou a že je možné, aby v průběhu 

času procházela změnami, dokonce v rámci jedné konkrétní hry. Hlavním 

důvodem, proč se tak dělo, byla interakce se samotnou hrou a jejím souborem 

pravidel, díky kterým se herní identita postupně měnila. Hráči, kteří se cítili být 

limitováni pravidly do té míry, že přestali morální rozhodování vnímat jako 

důležité pro rozvoj, k němu začali přistupovat jako k méně podstatné herní aktivitě 

                                             

115 V mé práci byla tato kategorie pojmenována jako herní identita.  
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a do jisté míry přestali zvažovat morální implikace z něj plynoucí, což vedlo ke 

změně herní identity. Podle mého zjištění se tak tato identita do jisté míry 

přizpůsobuje konkrétnímu titulu. Nicméně, její přenos mezi jednotlivými tituly 

jsem nebyl v rámci mého průzkumu schopen ověřit, už proto, že polovina mých 

respondentů nebyla aktivními hráči, nicméně ani ti, kteří s hraním zkušenosti měli, 

nebyli schopni tuto skutečnost plně dosvědčit, a to z důvodu, že se hra The Walking 

Dead nepodobala žádné z her, které v minulosti hráli.   

Zdá se tedy, že rámec pochopení přístupu hráčů k morálnímu rozhodování 

tak, jak jej ve své práci popsal Jakub Kořínek, je do značné míry platný a použitelný 

i mimo hru Mass Effect 2.   

 

Summary 

However can in-game interaction make an effort to, a certain extent, accurately 

emulate interaction that takes place in the real world, in many regards, emerging 

mainly from technical restrictions of videogames, their design and their virtuality, 

these interactions do differ. This results in the fact that players do not always 

interact in-game in the same way they would in the real world. In this thesis I have 

questioned ten respondents and analysed their answers via a grounded theory 

method. I thereafter concluded that moral decision making in videogames as a 

phenomenon is heavily influenced by many factors. Besides morals, which are 

transcended by most players from the real world, the process of the moral decision 

making is also affected by many other circumstances, like player-produced in-game 

identities, interaction with computer game rules, virtuality of in-game world, 

forming of in-game relationships and overall immersion. All these factors have 

impact on the player's participation in the in-game moral decision making. This 

participation does not have to necessarily stay the same over the course of play and 

can transform depending on the alternation of the factors that define it. 
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Přílohy 

Příloha č. 1  

 

Dotazník  
Jméno respondenta: ________________ 

Věk respondenta: _______ 

- Otázky ke každé epizodě začínají na nové stránce.  

- Odpovědi zapisuj pod konkrétní situace. 

- Dotazník vyplňuj epizodu po epizodě 

 

 

OTÁZKY K EPIZODÁM 
V první části dotazníku u každé epizody nastíním dvě až tři situace ze hry, které se odvíjí na 

základě Tvé volby.. U každé z takových situací uveď, jak ses zachoval/a, ale hlavně proč 

a jaké důvody Tě k tomu vedly. Může jít o důvody vycházející ze hry, ale i mimo ni.  

 

Epizoda 1  

Situace 1. – Po útěku z města se Lee a Clementine ocitají na malé farmě, kterou 

vlastní Hershel a jeho syn Shawn. Malý Duck a Shawn se pouštějí do posílení plotu 

na obranu proti chodcům, když znenadání chodci zaútočí a Shawn uvízne pod 

kolem traktoru. Chodci se snaží přes plot zaútočit na Shawna i Ducka zároveň a 

hráč má možnost pokusit se jednoho z nich zachránit. 

Odpovědi:          

Tereza, 22 let: Zachránila jsem Ducka, osobně ani nevím proč, původně jsem myslela, že 

budu mít dost času zachránit oba. 

Zuzana, 23 let: Jako prvního jsem zachránila Ducka, je to dítě. Shawn byl zaklíněný pod 

kolem traktoru a situace vypadala tak, že by záchrana Shawna trvala déle než Ducka. 

Také jsem myslela, že když rychle zachráním Ducka, zbyde čas i na Shawna, to se bohužel 

nestalo a Shawn zemřel. 

Alžběta, 26 let: Zachránila jsem nejdřív malého Ducka, asi instinkt, protože jde o dítě…? 

Myslela jsem, že Shawna zachráníme vzápětí. Od té doby jsem poučená, že když se nějak 

rozhodnu, je to pro další vývoj ve hře fatální. (Nulové zkušenosti s hraním obdobných her 

se asi projevili) To mě do budoucna asi dost ovlivnilo, přeci jen to beru tak, že je to hra. 
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Aleš, 26 let: Chtěl jsem zachránit Shawna, ale stejně se to nepovedlo. Nakonec je fajn, že 

se zachránil Duck, protože díky tomu mě má rád jeho otec, který má loď. A loď se může při 

zombie apocalypse hodit. 

Vojtěch, 27 let: I přestože farma vypadala lákavě, Hershel se moc vyptával a nebyl mi 

sympatický. Možná by tam bylo bezpečno, ale raději zachránit malého kluka. Trochu jsem 

doufal, že to možná Hershel pochopí a stejně nás na farmě nechá (kvůli dětem), ale bylo 

mi to celkem jedno. 

Pavel. 28 let: Pokusil jsem se nejdříve zachránit Ducka. Myslel jsem, ze zvládnu zachránit 

oba. Nejdříve jsem si vyčítal, ze jsem nezachránil spise dospělého člověka, ale instinkt velel 

pomoci dítěti. V podvědomí podle mě hrálo roli i předchozí konverzace s Kennym o odjezdu 

a s jeho zenou. Byl to spise instinkt, ale rozhovor s Kennym rozhodně, sehrál svoji roli, což 

se následně potvrdilo. 

Petr, 27 let: Volil jsem zachránit Shawna, protože se zdál být nejlepší volba pro budoucí 

přežití skupiny. Navíc Duck nebyl v bezprostředním nebezpečí, geeks od něl byli daleko. 

Barbora, 25 let: Vybrala jsem Ducka. Je to malé dítě. Děti a ženy mají přednost. Navíc 

Shawn  byl zaklíněný pod traktorem a jeho záchrana by trvala déle.  

Jana, 25 let: Rozhodla jsem se nejdřív zachránit Ducka, přeci jenom je to jen dítě a těžko 

se samo, na rozdíl od Shawna, ubrání. Chtěla jsem samozřejmě zachránit i Shawna, ale 

to už jsem nestihla. Tady mi ta hra naštvala, protože si myslím, že kdybych to bylo ve 

skutečnosti, tak mám toho malého do dvou vteřin odtrženého a můžu jít zachraňovat 

Shawna.  

Jaromír, 28, let: Původně jsem chtěl zachránit oba, ale hra mi tuto možnost neumožnila. 

Zachránil jsem Ducka, Shawn byl sežrán chodci. Po roztržce s majitelem farmy jsem 

musel odejít. Tehdy jsem pochopil, že v téhle hře asi nebude možné „zachránit všechno“ a 

začal si dávat větší pozor na své akce. 

 

Situace 2. – Ve druhé části epizody se Lee a Carley vydávají na pomoc Glennovi, 

který se při pokusu o sehnání paliva v opuštěném motorestu ocitá v obležení chodci. 

Když dorazí na místo, zjišťují, že Glenna zdržela mimo jiné snaha o záchranu dívky 

uvězněné v jednom z motelových pokojů. Po vyčištění oblasti od chodců se Lee, i přes 

dívčino naléhání, aby ji nechali být a odešli, pokouší násilím dostat dovnitř, načež 

se dívka vzdá a sama vyjde ven. Po otevření motelových dveří zjišťují, že tato dívka, 

jménem Irene, byla pokousána jedním z chodců. Z konverzace s ní vyplyne, že i její 

přítel byl pokousán a následně se proměnil. Irene si nepřeje, aby ji potkal stejný 

osud, a žádá, aby ji Carley půjčila zbraň, aby mohla své trápení ukončit.  

Odpovědi:  

Tereza, 22 let: Viděla jsem v tom logiku - sama bych chtěla, aby mi bylo tohle umožněno, 

takže jsem tomu ani nezabránila. Zbraň jsem jí nechala a ona spáchala sebevraždu. 

Zuzana, 23 let: Dala jsem dívce zbraň. Chvíli jsem se bála, zda ji nepoužije proti nám, ale 

dopadlo to dobře (alespoň pro nás). Dívka si vzala život. Eticky to asi nebylo správné 

rozhodnutí, přišlo mi ale lidské dívce takto pomoct. Vypadala velmi nešťastně. 

Alžběta, 26 let: Řekla jsem, ať jí zbraň nedává, že se pokusíme najít nějaké řešení. V tuto 

chvíli to bylo čistě alibistické. Sama jsem úplně věděla, že jednak asi žádné řešení 

neexistuje a jednak ohrozím skupinu, ale vzít na sebe tu definitivu neumím. Nakonec si ji 
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Irene stejně vybojovala, takže to vyřešila za mne…Uf…jako já vím, je to hrozně zbabělý. 

(V tuhle chvíli si říkám, co kdyby nešlo o hru…stoprocentně bych nechtěla být ten jediný 

člověk, kdo to rozhodne.) 

Aleš, 26 let: :You gotta do what you gotta do. Přišlo mi to jako jediné logické řešení, sama 

to chtěla, nešlo jí pomoct. Možná jsem ji tam mohl nechat, ale to by můj problém stejně 

nevyřešilo. Snad mi ten jeden náboj nebude chybět. 

Vojtěch, 27 let: Škoda nábojů, střelba je hlasitá, což by mohlo přilákat další walkery a 

navíc byla evidentně pěkně mešuge, kdo ví, jak by to dopadlo, pokud bych ji dal zbraň. 

Škoda, že jsem ji nemohl oddělat sekerou a měl bych pokoj. 

Pavel, 28 let: : Přesvědčil jsem Carley, aby Irene dala zbraň (ona ji položila na zem), a 

nechal jsem ji se zasebevraždit. Pokud je to její praní a evidentně byla pokousaná, proč ji 

nedat tu moznost. Beru to jako dar milosrdenství. A o chodce méně  

Petr, 27 let: Dal jsem jí zbraň, pomoct jí nešlo, a nezdá se, že by bylo něco horšího, než se 

stát walkerem.  

Barbora, 25 let: Odpověděla jsem, že jí Carley zbraň nepůjčí. Mohla zaútočit na nás. (Což 

se nakonec nestalo, i přesto že dívka zbraň získala. Chtěla si opravdu vzít život.) Hlavně 

podpořit sebevraždu není správné. Třeba by se nějak vyléčila. 

Jana, 25 let: Dala jsem jí zbraň, myslím, že tohle je soukromé rozhodnutí každé osoby. 

Nejsem věřící, a proto si myslím, že každý rozhoduje o svém životě sám. Trochu jsem se 

bála, aby s tou zbraní nevyvedla něco, co by se mi nelíbilo, ale nevypadala na to. V realitě 

bych asi víc zvažovala, jestli to pro mě není moc riskantní, ale bylo mi jí líto a chtěla jsem 

jí pomoci.  

Jaromír, 28 let: Nepůjčil jsem ji zbraň, ale dívka si ji vzala sama a prostřelila si hlavu. 

Byl to velmi silný moment, po kterém jsem musel na chvíli přestat hrát a jenom 

rozdýchávat celou situaci. 

 

Situace 3. – Na konci epizody při útoku chodců na obchod si musí Lee vybrat, komu 

se pokusí pomoci – Carley, která se pokouší dostat ke své zbrani, ale chodci ji 

zachytili za nohu, nebo Dougovi, který se snažil chodcům zabránit prorazit 

opevnění.  

Odpovědi:  

Tereza, 22 let: Nejdřív jsem šla na pomoc Carley, přišlo mi to i více bezpečné než se vrhat 

k díře kde bylo chodců více. A taky jsem přemýšlela nad tím, že zbraň by se mohla hodit i 

na pak. 

Zuzana, 23 let: Pomohla jsem Carley. Je to žena. Doug vypadal, že to zvládne. Navíc jsem 

myslela, že když rychle hodím náboje Carley tak se stihnu vrátit k Dougovi. 

Alžběta, 26 let: Vybrala jsem si Carly, protože umí dobře střílet. Nic víc, nic míň. Doug mi 

navíc přišel trochu jako ňouma. Tady to byla čistě pragmatická volba, kdo se mi 

v budoucnu bude v boji proti zombíkům ve skupině víc hodit a Carly mi přišla jako dobrá 

volba.  Má pistoli, umí střílet, je chytrá, pohotová a taky je hezčí než Doug…. 

Aleš, 26 let: Ani nevím, proč jsem si vybral jeho, v tu chvíli se zdálo, že je lepší mít chlapa 

v boji proti zombíkům. Ale tak zase ona uměla střílet. Taky, jako jediná věděla, kdo jsem, 
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bohužel jsem se následně dozvěděl, že vlastně jediná nebyla, tak mě to rozhodnutí zpětně 

možná trochu mrzí. 

Vojtěch, 27 let: Pochopitelně že Carley. Umí dobře střílet. Doug neuměl vůbec nic, kromě 

přepínání pořadů na ovladači od televize. Hrdina z gauče. Navíc Carley je kočka. 

Pavel, 28 let: Pomohl jsem Carley, protože je to kočka. Ma Glocka. A tudíž je to ozbrojena 

žena a je rozhodne sympatičtější nez ten druhý týpek. Navíc předchozí konverzace 

projevila důvěru a náklonost ke mě . 

Petr, 27 let: Volil jsem záchranu Carley, zdála se schopnější než Doug - takže jsem volil 

menší zlo v zájmu skupiny.  

Barbora, 25 let: Carley. Prokázala Leemu laskavost, že neprozradila jeho totožnost 

ostatním. Navíc je to žena. 

Jana, 25 let: Carley, já vím, je to asi stereotyp, ale prostě mi byla sympatičtější a zase jsem 

čekala, že by se o sebe mohl postarat trochu líp sám ten chlap, nicméně tahle hra chlapům 

asi moc nepřeje. Trochu možná hrála roly i ta zbraň, kterou jsem chtěla mít i do budoucna.  

Jaromír, 28 let: Pomohl jsem Carley, protože mi přišla jako sympat ičtější postava, Douga 

jsem velmi chladně „obětoval“ chodcům. Zároveň jsem doufal, že mezi Leem a Carley 

vznikne nějaké větší pouto, které se bude následně rozvíjet v dalších epizodách. 

 

 

 

Epizoda 2  

Situace 1. – Po odhalení děsivé pravdy o tom, k čemu doopravdy slouží St. John 

Dairy, jsou Lee, Larry, Kenny, Clementine a Lilly uvězněny ve skladovací 

místnosti. Larry, který má chronické obtíže se srdcem, si nastalou situací a svým 

rozčílením přivozuje infarkt. Lilly se zoufale snaží o jeho oživení a žádá Leeho o 

pomoc. Naopak Kenny zdůrazňuje, že ve chvíli, kdy se Larry promění v chodce, 

nebudou mít v této uzavřené místnosti žádnou šanci se s ním vypořádat a žádá po 

Leeovi, aby tomu předešel – tedy Larryho zabil, tak, aby se z něho chodec nestal.  

Odpovědi:  

Tereza, 22 let: Přikročila jsem k jeho zabití, přišlo mi to logické, kdyby se oživování 

nepovedlo, tak by nastaly daleko větší problémy. Sice jsem si zasloužila nenávist Lilly, ale 

přišlo mi to jako nejbezpečnější řešení. 

Zuzana, 23 let: Nepodpořila jsem Kennyho názor. I kdyby Larry zemřel a začal se měnit, 

tak jsme byli pořád silnější než on a mohli jsme ho zabít. Navíc jsme hledali cestu ven, tak 

bychom určitě unikli. Zasloužil si šanci.  

Alžběta, 26 let: Nepomohl jsem mu ho zabít. Larry nemusel být 100% mrtvý a dobrá 

resuscitace by ho mohla vrátit zpátky. Na druhou stranu chápu Kennyho rozhodnutí a 

pohnutky, ale taky nevím, proč bych pořád měla všechno dělat já… 

Aleš, 26 let: Kdyby se proměnil ve walkera, tak to bude přesně, jak tam padlo, seven 

feet&three hundred pounds of zombie a to bych asi těma mincema z jeho kapsy nepřemohl. 

Nehledě na to, že ty mince bych vlastně vůbec neměl. 
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Vojtěch, 27 let: Zabít Larryho. Byl to idiot. A Lilly nikdy nic nedokázala, akorát uměla 

nadávat a nic z toho. Navíc nebezpečí, že se promění, bylo úplně jasné.  

Pavel, 28 let: Larryho jsem nezabil, i když mě neskutečně štval. Asi velel instinkt 

záchranáře a rozhodl jsem se pomoci při CPR. Mel jsem dojem, že Lilly ještě sehraje 

nějakou roli a Kennymu jsem projevoval náklonnost po celou dobu, tak jsem ji teď projevil 

věčně naštvané Lilly. Doufal jsem, že se ten blb probere. Kenny to ale vyřešil po svém. 

Petr, 27 let: Larrymu jsem dal CPR, i když to byl dement. Bral jsem ohled na jeho dceru 

a na fakt, že měl Larry pořád šanci na přežití. 

Barbora, 25 let: Rozhodla jsem se pomoct Lilly. Larry třeba nebyl mrtvý a měl šanci na 

život. Navíc kdyby začal proměňovat, možnost ho zabít tu byla. Nepřišlo mi správné ho 

hned zabít.  

Jana, 25 let: Rozhodla jsem se ho pomoc zachránit i přes očividné riziko. Nějak jsem se už 

rozhodla, že v tomhle světě budu fungovat jako maják zbytku lidství. I v reálu bych se tak 

asi rozhodla, myslím, že kdybychom se začali chovat jen čistě efektivně bez ohledu na 

jakoukoliv etiku a ohledy na ostatní, tak všichni skončíme jak tihle kanibalové na té farmě 

a to už radši zaklepu bačkorama.  

Jaromír, 28 let: Zachoval jsem se pragmaticky a nechal Larryho zemřít na infarkt s tím, 

že bych ho následně usmrtil, pokud by se proměnil, ale Kenny se chopil iniciativy a zabil 

ho sám. 

 

Situace 2. – Po útěku z místnosti, kde byl uvězněn, se Lee postupně dostane do 

souboje s oběma bratry St. Johnovými. V obou případech má možnost rozhodnout 

se, zda je usmrtí, nebo nechá žít.  

Odpovědi:  

Tereza, 22 let: Nechala jsem je žít, nejspíš proto, že jsem se vžila do postavy, která už toho 

zabíjení má taky dost. Stejně to dopadlo tak, že umřeli oba dva, což mi ale netrápilo, 

zasloužili si to.  

Zuzana, 23 let: Oba bratry jsem nechala žít. Kdybych je zavraždila, zachovala bych se 

úplně stejně jako oni k nám. To by nebylo správné rozhodnutí. Navíc celá skupina, která 

už věděla, že jsem odsouzená za vraždu, by pozorovala, jak zabíjím druhého bratra. I 

Klementýnka. 

Alžběta, 26 let: Nechala jsem oba žít. Zastávám názor, že nejsem soudce ani kat. Navíc 

nechci ještě víc traumatizovat všechny ostatní a hlavně Clementine dalším brutálním 

masakrem vidlema nebo barbecue na plotě. Beztak se o to asi postarali zombíci. 

Aleš, 26 let: Oba jsem nechal žít, prvního proto, aby ta malá Clementine neviděla vidle v 

chlapově xichtě (už tak toho viděla zbytečně hodně) a toho druhýho, protože už jsem vyhrál 

v momentě, kdy po mně chtěl, abych ho dorazil. A kdybych to udělal, vyhrál by on 

(psychologicky, podle mě). Hajzl. Dobře, že si ho pak našli ti ostatní. 

Vojtěch, 27 let: První ho jsem zabil.  Jestli to viděla ta malá holka, to už je jedno, stejně 

bych se jí nejradši zbavil, už mě otravuje. Druhého jsem nechal jít, protože by to viděla 

celá ta parta a byly by z toho problémy asi. Stejně ho sejmou walkeři, tak co. 

Pavel, 28 let: Nechal jsem žit oba dva, aby zakusili vlastní medicínu, a myslím, že 

milosrdenství je zničilo vice než smrt. Chtěl jsem je proste trošičku mučit a deptat. Zhebli 

tam pak stejně oba, protože na farmu přišli chodci, takže jsem mel z toho dobrej pocit. 
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Petr, 27 let: Oba jsem nechal žít s vědomím, že co se jim stane, je mnohem horší než smrt. 

Tak trochu vendetta. 

Barbora, 25 let: Oba bratry jsem nechala žít. Po obraně byli oba zneškodněni tak ,že nebyli 

nebezpeční. První byl chycen v pasti a nemohl se hýbat. Navíc byl pod dozorem Lilly, která 

měla zbraň a mohla ho kdykoliv zastřelit. Druhý bratr byl postřelený a slabý, takže by 

stejně nepřežil.  Navíc Lee není podle mého názoru chladnokrevný vrah a nechtěl ke vší 

hrůze, která se okolo nich děje vraždit víc než je nutné. 

Jana, 25 let: Nechala jsem je oba žít, nicméně jsem o tom dost uvažovala. Smrt si rozhodně 

zasloužili. Nicméně, měla jsem pocit, že tam ta Clementine bude a nechtěla jsem, aby 

viděla víc smrti, než je nezbytně nutné (že už takhle jí je dost.)  

Jaromír, 28 let: Prvního bratra jsem usmrtil v podstatě náhodou, druhého nechal žít, ale 

byl v obklopení zombií. Chtěl jsem ho co nejvíc vytrestat za to, co dělal. 

Situace 3. – Když se skupině podaří uprchnout z St. Johnovy farmy, jako zázrakem 

naleznou uprostřed lesa opuštěné auto plné zásob, které by jim mohly pomoci přežít 

nadcházející období. Clementine, Ben a Lilly si myslí, že zásoby nejsou jejich a 

neměli by si je tedy přivlastňovat. Zbytek skupiny zastává opačný názor.  

Odpovědi:  

Tereza, 22 let: Jídlo je třeba, bez něj za chvíli umřou a nebyla nikde jinde jistota, že se 

najde něco dalšího. Přikročila jsem tedy nakonec k tomu nechat si zásoby.  

Zuzana, 23 let: Zásoby jsem vzala. Já i Klementýnka potřebuje díky něčemu přežít. 

Myslím, že to nebylo špatné rozhodnutí, vzhledem k tomu v jaké jsme všichni situaci. 

Alžběta, 26 let: Zásoby jsem si vzala. Neexistoval žádný důvod, že obyvatelé auta jsou 

naživu anebo budou, než se vrátí zpátky k autu. Nikoho jsem neohrozila na životě, nikdo 

tam nebyl, tudíž není dané, že jsme je i ukradli. Je to sice svízelná situace, ale všichni 

mají hlad…jde o přežití. Ačkoliv mám problém přežívat na úkor druhých, tohle je 

přijatelná varianta. Je škoda, že jsme si nemohli vzít třeba jen něco a něco tam nechat… 

Aleš, 26 let: Vzít zásoby, všichni chcípáme hlady a je nás dost na to, abychom to unesli. A 

kdyby se tam někdo objevil, tak bychom se s nim dohodli nebo ho sejmuli, podle toho, kolik 

jich bude. Jídlo je jídlo. 

Vojtěch, 27 let: No brainer. Beru zásoby a zdrhám. Lily a Clementine už jsou mi delší 

dobu ukradený, kašlat na ně. Hlavně že přežiju. 

Pavel, 28 let: Nechal jsem to tam a to samé řekl i Klem. Po všech událostech v tyhle epizodě 

jsem cekal, že tam bude nakej hajzl v lese a hned jak budu mít hlavu v kufru, tak na nás 

vyskočí. Prostě jsem se bal následku  

Petr, 27 let: V zájmu výchovy Clementine jsem volil zásoby nekrást. 

Barbora, 25 let: Přiklonila jsem se k názoru Clem. Lidé, kterým auto patřilo, mohli být 

schovaní. Navíc jídlo může být závadné. Nikdo nezná jeho původ. Vzít jídlo se mi zdálo 

riskantní, nesprávné a chtěla jsem podpořit Clementine. 

Jana, 25 let: Zásoby jsem vzala. Kdyby tam Ti lidé u toho byli, ani bych o tom 

nepřemýšlela, ale auto se zdálo opuštěné a nemyslím si, že pokud by někdo takovýto poklad 

měl, tak by ho nenechal opuštěný uprostřed lesa. Takže jsem předpokládala, že předchozí 

majitelé jsou po smrti.  
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Jaromír, 28 let: Dal jsem za pravdu Clementine a nevzal si zásoby z auta, protože jsem jí 

chtěl jít dobrým příkladem slušného člověka.   

 

Epizoda 3  

Situace 1. – Po útoku banditů skupina ujíždí obytným vozem do bezpečí a Lilly se 

snaží zjistit, kdo s bandity spolupracoval. Celá situace se vyhrotí a Lilly zastřelí 

jednoho z tvé skupiny. Lee se pak musí rozhodnout, jak s Lilly naloží. 

Odpovědi:  

Tereza, 22 let: Nechala jsem jí tam, upřímně, to co udělala, mě v tu chvíli dost naštvalo. 

Nic moc jiného si nezasloužila. Možná jsem jednala v afektu, ale ani jsem se nad tím moc 

nerozmýšlela, přišlo mi to jako spravedlivé řešení.  

Zuzana, 23 let: Nechala jsem Lily u silnice. Nebylo správné se takto zachovat ke Carley, 

navíc když podezření nebylo odůvodněné. Zásoby mohl banditům dávat také Ben.  A když 

Lily Carley zastřelila, dokázala, že nemá právo zůstat ve skupině. Také spor mezi ní a 

Kennym se vyostřil. 

Alžběta, 26 let: Ta bitch!!!!Zrovna Carly! To mě fakt naštvala, protože Carly byla nejlepší 

ze všech, takže jsem ji tam nechala. Později jsem toho ale litovala, bylo to dost krute a 

nepromyšlené. Ale jinak jsem ji stejně neměla rada a fakt mě naštvala. 

Aleš, 26 let: Zželelo se mi jí, byla emocionálně vyčerpaná a morálně na dně, měl jsem chuť 

jí dát ještě šanci. Mrcha, nakonec mě stejně podrazila.. Doufám, že jí cestou potom někde 

sežrali walkers. 

Vojtěch, 27 let: Ta mrcha. Zabila Carley. Nechal jsem jí tam, ať si ji walkeři potahaj. 

Pavel, 28 let: To mě hodně nasralo, protože Carley jsem mel fakt rad. Nejradši bych ji tam 

nechal, ale myslel jsem si, ze to udělal Kenny protože už mě v tu dobu dost vyjebaval 

(hlavne mi uz dvakrát nepomohl a to mě štvalo). Takže jsem cekal, co bude dal a nechtěl  

Lily nechat to jsem ji mohl zabit rovnou, ale ze zabila Carley jsem necekal to me fakt 

mrzelo, na druhou stranu mi bylo jasné, ze skupina musí vymírat a přibírat lidi. 

Petr, 27 let: Lily jsem nechal žít s ohledem na zásluhy, kterých v zájmu skupiny dosáhla. 

Navíc ztráta Lily by významně skupiny oslabila.  

Barbora, 25 let: Nechala jsem Lily jít s námi. Nebylo by správné ji nechat napospas u 

silnice. Přestože zabila nespravedlivě obviněnou Carley. 

Jana, 25 let: Nechala jsem jí u krajnice. Ač chápu, že jednala v afektu, tak na podobné 

rozhodnutí nemá nikdo právo - obzvlášť, když jsme ve skupině. Bylo mi to líto, měla jsem 

jí ráda, ale tímhle svým rozhodnutím podle mě překročila čáru, zpoza které se nedá jít 

zpět. I kdyby to byla pravda, tenhle její trest prostě nebyl v porovnáním s proviněním 

v mých očích odpovídající. Mohla si za to sama - za to, co udělala, si možná zasloužila 

víc, než jenom vyloučení ze skupiny.  

Jaromír, 28 let: Nechal jsem Lilly na kraji silnice, protože jsem nechtěl, aby její labilní 

chování ohrozilo Clementine. 
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Situace 2. – Duck, syn Kennyho a Katji, je při útěku z motorestu pokousán a jeho 

stav se v průběhu epizody zhoršuje, až je jisté, že už se nezlepší. Je potřeba ukončit 

jeho trápení a Lee se proto musí rozhodnout, jak se s nastalou situací vypořádat.  

Odpovědi:  

Tereza, 22 let: Jeho matka zněla rozumně a přišlo mi, že chce pro syna jen to nejlepší, tak 

jsme dala na ní. Nakonec se stejně zastřelila a já musela přistoupit na to, že to udělám já. 

Kdyby to šlo, udělala bych to jinak, než bylo na výběr, tak to udělám.  

Zuzana, 23 let: Nechala jsem toto udělat Kennyho. Myslím, že takovou věc má právo 

udělat pouze otec. Nevím, jestli by mě potom Kenny z něčeho neobviňoval. 

Alžběta, 26 let: Nabídla jsem se, že to udělám, protože asi pro rodiče je to ještě horší. Ale 

jako že mě nechali zamířit a zmáčknout to, to si mohli odpustit, to už se mi moc nechtělo. 

Nedívala jsem se. Brutalita této hry mě začíná dost odrazovat. Ale pořád si myslím, že to 

bylo nejrozumnější řešení v rámci možností – kterých teda nebylo zrovna moc. 

Aleš, 26 let: Vzhledem k tomu, že žádné řešení nebylo dobré, tak jsem ho zastřelil já, bylo 

to nejlepší ze špatných řešení (otec by neměl zabíjet svoje dítě). Že se zastřelí i jeho žena, to 

jsem nemohl vědět, ale tak aspoň je nás o jednoho míň, navíc ona nebyla nijak extra 

významná a Kenny se přes to snad přenese. 

Vojtěch, 27 let: Měl to udělat Kenny. Nakonec šla Katja, ale bylo jasný, že se odbouchne. 

Proto jsem tam chtěl poslat Kennyho, ten byl to dal, je to tvrďák – teda dokud se 

nezastřelila jeho ženská.  

Pavel, 28 let: Rek jsem ať to udělá ta ženská Katja myslím, ale nakonec si to hodila sama, 

takže jsem donutil Kennyho ať zmáčkne spoust ať už mu to způsobí cokoliv. Bal jsem se 

vodprásknout Ducka protože Kenny mel už v tu dobu u mě par “vroubku“ a mohl by to 

otočit proti mě.  

Petr, 27 let: Ducka jsem nezastřelil, v dané situaci to na nás už prostě bylo příliš. Ducka 

jsme nakonec nechali v lese. 

Barbora, 25 let: Nabídla jsem, že Ducka zastřelím. Nakonec to stejně udělal Keny.  

Jana, 25 let: Rozhodla jsem se ho zastřelit sama. Myslím, že rodiče by tohle dělat neměli. 

Bylo to teda celkem nepříjemné i pro mě, tohle bylo docela pro mě nepříjemné násilí, navíc 

po tom, pro co se rozhodla Katja.  

Jaromír, 28 let: Vyřešil jsem ji za Kennyho a Ducka zastřelil sám. Považoval jsem 

Kennyho za dobrého kamaráda a chtěl jsem mu situaci nějak ulehčit. 

 

Epizoda 4.  

Situace 1. – Poté, co padne rozhodnutí, že je nezbytné pokusit se infiltrovat 

Crawford, Clementine se snaží přesvědčit Leeho, aby mohla jít s ním. Lee se musí 

rozhodnout, jestli ji nechá se zraněným Omidem v domě, nebo ji vezme s sebou na 

nebezpečnou výpravu.  

Odpovědi:  

Tereza, 22 let: Nechala jsem jí v domě, nepřišlo mi podstatné, aby šla s námi a pro jistotu 

jsem jí dala pistoli, a nakonec to dobře dopadlo, i se sama ubránila, nevím k čemu by mi 

byla malá holka v nepřátelském městě. 
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Zuzana, 23 let: Klementýnce jsem nedovolila jít s námi do Crawfordu. Mohla to pro ni být 

příliš nebezpečná cesta. Dala jsem jí zbraň, se kterou umí  dobře zacházet, a doufala jsem, 

že ji v případě nouze použije na obranu. (Což se nakonec stalo.) Navíc Omid byl zraněný 

a byl potřeba, aby na něj někdo dohlédnul. 

Alžběta, 26 let: Nechala jsem si s Omidem. Vzhledem k tomu, že nevím, co mne čeká, bylo 

by to dost riskantní, v tuhle chvíli mi to přišlo jako rozumnější volba. 

Aleš, 26 let: Přišlo mi, že ta malá holka bude víc v bezpečí někde pryč s lidma, co se o ní 

umí postarat než z jedním umírajícím nemohoucím v pokoji, takže jsem ji vzal s sebou. 

Vojtěch, 27 let: Nechal jsem jí v domě, už ji mám plný zuby a nechci, aby se mi pletla pod 

nohy. . 

Pavel, 28 let: Vzal jsem Klementynku s sebou. Jednak stejně přišla i když jsem ji to zakázal 

uz v předchozí situaci a navíc se ukázalo, ze dokáže byt užitečná v nebezpečí. Akorát by 

v dome vyvedla nějakou pitomost.  Jsme tým, to jsem ji řekl a ona spatně respektuje něco 

jiného. 

Petr, 27 let: Vzal jsem ji s sebou, musí se naučit, jak přežit. Navíc jsem měl obavy, že Omid 

zemře a konvertuje k rotterům. 

Barbora, 25 let: Nechala jsem Clem v baráku s Omidem. Mohl potřebovat pomoc, kdyby 

do domu vnikl nějaký chodec. Clementine jsem dala zbraň, aby se měla čím bránit. Cesta 

do Crawfordu pro ní mohla být příliš nebezpečná. 

Jana, 25 let: Vzala jsem jí sebou, rozhodně mi to přišlo bezpečnější než jí nechat samotnou 

v domě s Omidem, který se možná co nevidět promění. Alespoň jsem jí měla na očích a ta 

holčička se ukázala být schopným doprovodem.  

Jaromír, 28 let: Vzal jsem ji sebou, protože jsem věděl, že sám ji dovedu snáze ochránit, 

než kdyby se nacházela v případě „přeměny“ Omara v domě. 

Situace 2. – Při pokusu o útěk z Crawfordské školy je Ben zachycen Obersonem, 

bývalým vůdcem Crawfordské skupiny, který se změnil v chodce, poté, co se rozhodl 

oběsit se na laně od místního zvonu. Lee má šanci pokusit se Bena zachránit.  

Odpovědi:  

Tereza, 22 let: Nechala jsem ho být, po tom všem co nám způsobil – viz. jeho úžasný výkon 

se sekyrkou si podle mě nezasloužil, abych pro něj riskovala život. To mě dostalo, který 

pako by vyndalo sekyrku, která byla ve dveřích, jako zarážka proti chodcům. Prostě blbec. 

Zuzana, 23 let: Přestože Ben skupinu zradil, byl ještě dítě, proto jsem mu pomohla. 

Nevěděl, co v té době dělá (když dával banditům zásoby), a tak jsem se k němu zachovala 

stejně, jako bych se zachovala třeba ke Klementýnce. Zachránila jsem ho. 

Alžběta, 26 let: Bena nemám ráda, a protože jsem už trochu unavená z omezenosti 

možností, co se mi nabízí, nechávám Bena jeho osudu. Aspoň jsem chtěla vyzkoušet, jestli 

mi to bude vadit. /plně mi to nevadí, ale příjemný to teda taky není. Nicméně, co se dá 

dělat, jednou jsem se rozhodla. Stejně nebyl moc k užitku. 

Aleš, 26 let: Po všem, co udělal, jsem si vychutnal, když se houpal na zvonu a nakonec 

spadnul. Na lodi není dost místa, ať už se na ní někam dostaneme nebo ne. Byl falešný a 

navíc k ničemu. Co s ním.. 

Pavel, 28 let: Zachráním Bena, ani nevím proč, i když vím, že je k ničemu a jsou s nim 

akorát problémy, ale prostě už toho umírání bylo dost. Je to ještě kluk. Navíc mě zajímalo, 
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jestli umřu, když se pokusím ho vytáhnout nebo jestli stejně spadne, takže jsem to vlastně 

nechal na scenáristech hry. 

Vojtěch, 27 let: Vykašlal jsem se na něj, začal mi být nesympatický a většinou nic nedělá, 

jen se s námi táhne a je absolutně neužitečný. 

Petr, 27 let: Bena jsem nechal chcípnout, protože to byl naprosto neschopný ocas. Už delší 

dobu jsem na něj měl pifku. Mohl za smrt Kennyho rodiny a v mém případě i novinářky. 

Navíc málem všechny zabil v nemocnici. Zasloužil si to. Rád jsem se ho zbavil. 

Barbora, 25 let: Bena jsem zachránila. I přesto, že skupinu zradil, jsem neměla právo ho 

tam nechat. Takhle se k sobě ve skupině lidi nechovají. 

Jana, 25 let: Zachránila jsem ho. Ano, nezasloužil si to. Ale prostě se mi příčí nechat 

někoho zemřít, když tomu můžu zabránit. V reálu bych mu ale okamžitě, jak bychom se 

dostali zpět řekla ať si sbalí svých pět švestek a jde si po svých.  

Jaromír, 28 let: Pokusil jsem se zachránit Bena, protože takto se zkrátka chovám i v 

reálném životě a snažím se chránit každého, kdo je v nebezpečí, ať už se během života/hry 

chovají jakkoliv. 

 

Situace 3. – Na konci epizody je Lee zaskočen útokem chodce, který ho pokouše. 

Zbytek skupiny Leemu přispěchá na pomoc a Lee se musí rozhodnout, jestli jim o 

svém stavu řekne pravdu.  

Odpovědi:  

Tereza, 22 let: Uvažovala jsem o tom. Kdyby to neřekla tak by se to časem stejně dozvěděli 

a stav by se jen zhoršil. Vzledem k hierarchii a vztazích ve skupině jsme čekala, že tohle 

vezmou lépe, než kdybych to neřekla.  

Zuzana, 23 let: O pokousání jsem jim pověděla. Kdybych se začala proměňovat, byla bych 

pro ně nebezpečná. Měli naprosté právo to vědět. Snažila jsem se jim celou hru nelhat, tak 

nemělo cenu začínat teď.  

Alžběta, 26 let: Vše jsem řekla narovinu. Celou dobu jsem v tomhle ve hře fér jak u 

ostatních, tak chci být i u sebe. Tj. nemá smysl ohrožovat další životy, ať se děje co se děje. 

Stejně už je asi jasný, že to nemůžu přežít… 

Aleš, 26 let: Nejdřív jsem to schoval pod rukáv, ale za chvíli, když byla možnost, jsem se 

rozmyslel a řekl to. Co už, stejně by to poznali za chvíli, tak kdyby mě nechali někde v 

koutě ležet teď nebo až za nějakou dobu už je jedno. Aspoň se ukázalo, kdo jsou moji 

opravdoví “kamarádi” :) 

Vojtěch, 27 let: Všechno popřít, zamlčet. Už jich mám fakt plný zuby, třeba jich pár vezmu 

s sebou. 

Pavel, 28 let: Neřekl jsem to v tu chvíli by určite moje šance na to vzít mě a Klem na loď 

bylo v trapu a podvědomé jsem tam chtěl dostat alespoň ji. Když ja už jsem ztracenej….A 

navíc prostě, jsem to zapřel z principu.  

Petr, 27 let: Kousnutí jsem hlásil, stejně by to nešlo utajit...věděl jsem , že zemřu, chtěl 

jsem jen zachránit Clem a skupinu. O tomhle tedy museli všichni vědět. 

Barbora, 25 let: Pověděla jsem jim pravdu, nechtěla jsem lhát a stejně by to zjistili. Aspoň 

budou vědět, že se mnou mohou být potíže. 
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Jana, 25 let: Řekla jsem jim pravdu, nebyl důvod proč ne. Bylo na nich, aby se rozhodli, 

jak s tou informací naloží, a věřila jsem, že mi minimálně Omid a Christa pomůžou najít 

Clementine, což byla poslední věc, kterou jsem chtěla udělat, než to položím. Věděla jsem, 

že jí prostě chci zachránit, někdy od půlky hry jsem se zařekla, že je jedno jestli to přežiju 

já, ale hlavně, aby to přežila ona.   

Jaromír, 28 let: Řekl jsem pravdu, protože do té doby jsem vždy říkal pravdu a nic jsem 

nezamlčoval, i toto měli tedy vědět. 

 

Epizoda 5.  

Situace 1. – Na začátku epizody Lee omdlí v bunkru, kde se skrývali Vernon a jeho 

skupina. Vzbudí se na stole ve chvíli, kdy se zbytek skupiny snaží rozhodnout, jestli 

mu mají uříznout ruku, nebo ne, protože doufají, že by to mohlo oddálit nebo úplně 

odvrátit jeho přeměnu v chodce. Lee se může rozhodnout, jak se k jejich nápadu 

postaví. 

Odpovědi:  

Tereza, 22 let: Souhlasila jsem, byla tady určitá naděje, že se to aspoň zpomalí a budu mít 

více času n a záchranu Klementýny, tak jsem na to přistoupila. 

Zuzana, 23 let: : Nechala jsem si ruku useknout. Doufala jsem, že se třeba infekce zastaví 

a já se tak neproměním, nebo alespoň déle vydržím.  

Alžběta, 26 let: Tak tohle je vrchol. Za celé čtyři předešlé epizody se pořád jen 

přesvědčujeme o tom, že neexistuje nic a nikdo, co by mohlo pomoci a teď mi chtějí uříznout 

ruku, jako kdyby to byla spása. Už jsem asi dost otupěla a ve skutečnosti bych možná byla 

ráda za každý kousek naděje, ale teď mi to přijde jako totální nonsens. Navíc, pokud mám 

být ještě chvíli, před tím než se proměním, užitečná, bude to lepší s oběma rukama. 

Aleš, 26 let: Nechal jsem si ji uříznout, protože mi přišlo úplně jedno, jestli to bude teď 

nebo potom, bylo jasný, že už jsem v řiti, takže jsem si tak trochu zahrál na drsňáka, Lee 

stejně vypadá a chová se jako tvrdej chlap (jedno z rozhodnutí, které bych já jako já určitě 

neudělal, ale já jako Lee ano). A ta ruka mu vůbec na jeho tvrďáctví neubrala. Skákal 

pořád jako kobylka. 

Vojtěch, 27 let: Zbláznili se? V žádném případě, nikdy. Ne v tomhle prostředí a ne těmihle 

amatéry.   

Pavel, 28 let: Byl jsem tam jenom s Benem a uříznu si ruku sám. Měl jsem dojem, že by 

mi to mohlo pomoci, i když jsem asi v hloubi duse tušil, ze každý kousnuty se chte nechte 

přemění v chodce. Bylo to drsné, ale myslel jsem, že bych mohl i přežit a nepřeměnit se  

Petr, 27 let: Roku jsem se rozhodl uříznout, byla to poslední naděje, jak získat víc času. 

Barbora, 25 let: Odstranit paži by znamenalo ztrátu krve a další zanešení infekce. 

S oběma rukama byl Lee užitečnější. Nenechala jsem si paži vzít. 

Jana, 25 let: Nechala jsem si jí useknout, ale teda tohle pro mě bylo velké racionální 

dilema. Být tam nějaký doktor, tak to udělám skoro určitě, ale bála jsem se, že takhle 

amatérský zákrok to víc zhorší, než zlepší. Chtěla jsem ale prodloužit svůj čas, pokud je to 

alespoň trochu možné a na druhou stranu jsem se bála, že mi to ztíží šanci na přežití. 

Tohle pro mě bylo složité.  
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Jaromír, 28 let: Uřízl jsem si ruku, ale sám, bez pomoci ostatních. Přiznám se, že v tomto 

případě jsem spíše vycházel z jiných hororů, kde tento akt hrdinům pomohl přežít. 

 

Situace 2. – Na samotném závěru hry se Lee po záchraně Clementine snaží dostat 

z města skrz záplavu chodců. Jeho stav se však stále víc zhoršuje, až Lee omdlí a 

probudí se v garáži, kam ho Clementine odtáhne. Leeovi je jasné, že jeho cesta zde 

končí, není schopen pokračovat dál a musí se rozhodnout, zda nechá Clementine 

ukončit jeho život, než se přemění nebo ji přesvědčí, aby ho opustila.  

Odpovědi:  

Tereza, 22 let: Nechala jsem jí, ať to skončí, osobně bych se chodcem stát nechtěla a proto 

jsem nechtěla, aby se to stalo ani Leemu.  

Zuzana, 23 let: Nechtěla jsem vystavovat Klementýnku dalšímu stresu. Kdyby mě měla 

zastřelit, bylo by to pro ní velmi bolestné. Řekla jsem jí tedy, ať mě připoutá k topení. To 

jsem jí nemohla být nebezpečná. Řekla jsem jí, ať uteče za Omidem a Kristy. Měla jsem ji 

moc ráda. Kvůli ní jsem celou hru hrála. 

Alžběta, 26 let: Tady jsem se rozhodla po dlouhé pragmatické volbě. Cit mi říká nech ji 

odejít. Ale když mě zastřelí, jednak ukrátí mé trápení a zbaví svět o jednoho zombíka navíc 

a jednak se pořádně zocelí do života. Ted se musí starat holka… Brutus…docela jsem 

zcyničtěla během té hry, ale ono je vidět, jak moc to ta hra chce… 

Aleš, 26 let: Přesvědčil jsem ji, aby mě opustila s tím, že je možná fajn, že si mě bude 

pamatovat jako člověka bez obrovské díry v hlavě nebo tak. Navíc ta holka si fakt prošla 

peklem. A další dobrý argument byl - save the bullet, mám pocit, že se ji to může hodit. 

Vojtěch, 27 let: Ach jo, celou hru jsem doufal, že se toho pitomýho děcka někde můžu zbavit 

a že mě ta hra nakonec bude alespoň trochu bavit a nebude to sentimentální blbost, kde 

dětský život je nadevše. No tak teď se ji konečně můžu zbavit, tak jsem ji nechal jít. A já 

budu nejvíc badass walker, mwahaha. 

Pavel, 28 let: Přiměl jsem Clem, aby mě odstřelila. Nechtěl jsem se přeměnit v chodce. 

Věděl jsem, ze to zvládne a ze taky ví, že to je pro mě to nejlepší co může udělat. Aby se ze 

mě nestalo co z jejich rodičů… 

Petr, 27 let: Přesvědčil jsem ji, aby mě zastřelila. Jak jsem uvedl před tím, být walker je to 

nejhorší, co se může stát - nemohl jsem riskovat, že bych jako walker zabíjel lidi, se kterým 

jsem třeba i před časem trávil čas a pomáhal mi. Navíc se Clem musela naučit dělat težká 

rozhodnutí, která jsou ale řešení nejlepší z jejího pohledu. 

Barbora, 25 let: Nechala jsem Clementine, aby mě přidělala pouty k topení a aby mě 

zastřelila. Bylo to pro ni nejbezpečnější řešení. Řekla jsem jí, ať najde Omida a Christy a 

drží se dál od měst. Také, že mi bude chybět. 

Jana, 25 let: Řekla jsem Clementine, aby mě tam nechala. Střelba by mohla přilákat další 

chodce a akorát by to odnesla ona. Mě už to mohlo být jedno, těch pár chvil navíc už si 

nějak protrpím, hlavně, když ta holka bude v bezpečí. Jediné v co doufám, že když je ze 

člověka zombie, že není ještě někde tam uvnitř při vědomí a jenom s tím nemůže nic dělat.  

Jaromír, 28 let: Přesvědčil jsem Clementine, aby mě opustila, protože jsem tak nějak v 

duchu doufal, že pokud přijde nějaká možnost jak se vyléčit ze zombie nákazy, tak by se 

teoreticky mohla k Leeovi vrátit a zkusit mu nějak pomoci. Také jsem ji nechtěl trápit s 
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tím, aby na mě musela vytáhnout zbraň a abych byl první člověk, kterého zastřelí v tomhle 

apokalypsou stiženém světě. 

 

FINÁLNÍ SADA OTÁZEK:  

Vnímal jsi při rozhodování, jak postupovat v různých situacích, omezení stanovená 

pravidly hry – a ovlivnila tato omezení tvoje výsledná rozhodnutí (pociťoval jsi 

nedostatek možností)?  

Odpovědi:  

Tereza, 22 let: Občas bych jich chtěla mít víc, někdy mi přišlo, že se nedá rozhodovat úplně 

podle vlastního úsudku, ale jsou na výběr jenom ty možnosti, které posunou příběh tam, 

kam si tvůrci představují. 

Zuzana, 23 let: Svá rozhodnutí jsem dělala ve prospěch Klementýnky a sebe. Když jsme 

byli ve skupině, tak i ve prospěch skupiny a celkem mi přišlo, že vždycky bylo možné zvolit 

alespoň něco, k čemu jsem se mohla přiklonit.  

Alžběta, 26 let: Nedostatek možností byl pro mne zásadní problém. Postupně jsem si 

uvědomila, že mě stejně hra vede tam, kam chce ona a osobně si nemyslím, že by se hra 

odvíjela zásadně jinak, pokud bych se i zásadně jinak rozhodovala. Tahle skutečnost mě 

i dost otupěla a další a další rozhodování už jsem asi ani nebrala tak vážně. Ve skutečnosti 

mě v mnoha situacích napadala úplně jiná řešení. 

Aleš, 26 let: Velmi zřídka, i když občas jsem chtěl úplně změnit dějovou linii a např. na 

Clementine se jednoduše vybodnout a jít si po vlastní ose (Ale nešlo to, malá holka, skoro 

dcera..) Zrovna čekám, až se mi narodí dítě, takže to určitě taky hrálo roly. Ve 3. epizodě 

jsem zjistil, že je i možnost mlčet, kterou jsem potom několikrát použil. A občas jsem se 

překlikl a stejně to nakonec dobře dopadlo :) 

Vojtěch, 27 let: Rozhodně, občas jsem se chtěl rozhodnout zcela jinak, hlavně v případě 

Carley ^_^ 

Pavel, 28 let: Jenom zřídkakdy a většinou uz po několika dialozích člověk pochopil, co je 

myšleno kterou odpovědí. Ale určíte člověk je kreativní a  v několika momentech chybí to 

co mě zrovna napadlo. Omezení pravidly bych to ale nenazval. Občas jsem se překlik.  

Petr, 27 let: Ani ne, možnosti byly celkem objektivní a neomezující 

Barbora, 25 let: Mám pocit, že ani ne. Snažila jsem se rozhodovat, abych co nejvíce zlepšila 

situaci svojí a Klementýnky. Možností bylo v konkrétních situacích dost, jen časový úsek 

na rozhodnutí krátký. 

Jana, 25 let: Určitě, hra to hraje na efekt a na předem daný příběh. To jsem stihla za hru 

prokouknout. Spoustu věcí bych řešila jinak, ale nešlo to.  

Jaromír, 28 let: Ačkoliv mám podobných her nahráno hodně, tak mě Walking Dead S1 

natolik pohltila, že jsem pravidla hry nevnímal. 

 

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

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

dosáhnout úspěchu?  
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Odpovědi:  

Tereza, 22 let: Myslím, že ne. Vždycky mi přišlo, že jsem měla možnost udělat něco, co pro 

mě bylo eticky přijatelné, i když to třeba nebylo přesně to, co bych chtěla udělat.  

Zuzana, 23 let: Myslím, že v každé odpovědi byl dostatek možností, aby si každý vybral, 

co je podle něj nejlepší. 

Alžběta, 26 let: V rozporu s mým přesvědčením tam bylo hodně věcí. Na jednu stranu 

v kritických situacích neexistují ideální řešení, takže si asi nemám na co stěžovat. Kdybych 

se měla zamyslet nad tím, kdyby se jednalo o skutečnost a zda by šlo vše vyřešit eticky, tak 

nevím. Etičtěji určitě ano, zcela eticky a dle nějakých zásad morálních i osobnostních 

definitivně ne. Jak se říká, zoufalá doba vyžaduje zoufalé činy a je to tak. Tady je to o 

přežití….  

Aleš, 26 let: Občas to bylo víc brutální a nechutné, než jsem chtěl. Když jsem sekal nohu 

tomu chudákovi v pasti, tak to nebylo nic moc, i když to bylo zcela moje rozhodnutí. 

Nelíbilo se mi, jak zombie jdou po střevech a vytahují je, to byl hnus. Ale dalo se to přežít. 

Jak bylo to násilí všudypřítomné, tak jsem se asi snažil sám nepřidávat do mlýna. 

Většinou se dalo vybrat něco, co mi přišlo eticky v pořádku. 

Vojtěch, 27 let: Nebylo, být na mě, tak Clementine opustím v první epizodě a je klid a celý 

to přežiju. 

Pavel, 28 let: Bylo tam par voleb mezi špatným a ještě horším rozhodnutím, což je typické 

pro katastroficky či apokalypticke vize, ale docela reálné mi přišlo, ze to jsou existenciální 

záležitosti, které by lehce při takovémto kolapsu mohli nastat. Ale, že bych mel nějaký 

vážnější problém s rozhodnutím asi ne. Je to hra  

Petr, 27 let: ani tady jsem nenašel problém 

Barbora, 25 let: Ano, bylo to možné. Jen bych ráda ovlivnila smrt některých postav víc, 

než bylo možné. 

Jana, 25 let: Řekla bych, že ano. Ne, že bych si mohla vždycky vybrat něco pro mě morálně 

uspokojivého, ale to se většinou jednalo o situace, kdy to prostě líp nešlo. Takže, ne že by 

mi vyloženě hra nutila něco, co nechci. Občas jsem ale měla pocit, že bych to vyřešila úplně 

jinak, ne že by tam nebylo nějaké rozhodnutí pro mě morálně v pořádku, ale vymyslela 

bych třeba ještě lepší.  

Jaromír, 28 let: Ne. Pokaždé se v rozhodování objevila odpověď, se kterou jsem souhlasil 

alespoň na 90%. 

 

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

součást herního prožitku? 

Odpovědi:  

Tereza, 22 let: Jo, v některých ano, protože někdy mi přišlo, že když neudělám tohle tak 

hra skončí. Ale nakonec to vždycky nějak dopadlo. Takže nakonec bych řekla, že nejspíš 

takovou váhu nemají, ale při hraní jsem měla pocit, že ano. 

Zuzana, 23 let: Ve chvílích kdy šlo někomu o život a mé rozhodnutí bylo směrodatné, jsem 

to takto pociťovala. V méně důležitých chvílích jsem odpovědi nebrala tak vážně a spíš 

jsem se soustředila na vnímání příběhu.  
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Alžběta, 26 let: :Jediné, co mně více méně neopustilo od začátku do konce, bylo to, že jsem 

nikomu nechtěla lhát. Pořád jsem říkala pravdu, pokud jsem si mohla vybrat. To byla asi 

jediná zásada, kterou jsem neopustila. Ale nutno podotknout, že na další jsem rezignovala 

už jen tak z principu, když mi došlo, že ta hra mi stejně nedovoluje udělat všechno úplně 

správně, jak bych chtěla. Takže jsem občas už moc věcí třeba i neřešila. Ale pořád jsem se 

nechovala jako hajzl  

Aleš, 26 let: Velmi, mám chuť si to zkusit zahrát znova a zkusit udělat všechna rozhodnutí 

jinak a zjistit, jak moc se ta hra bude lišit. I když bylo občas jasné, už v průběhu rozhovoru, 

že to rozhodnutí nebylo důležité. Občas jsem dokonce něco řekl a v další větě to někdo 

změnil a bylo to, jako bych vybral jinou možnost. Po čase jsem začal víc rozeznávat, které 

věci mají větší dopad a které jsou tam jen tak pro efekt. Většinou se to ale týkalo těch 

menších rozhodnutí.  

Vojtěch, 27 let: Ne, byla to nuda a přišlo mi, že ty rozhodnutí zase nemají na hru takový 

vliv. Vlastně jen na to, co tam bude za postavy. Myslím si, že třeba ani jedno rozhodnutí 

by nemělo žádný vliv na to, jestli bych 5 epizod strávil na farmě nebo by to skončilo takhle. 

To jsem si prostě uvědomil hodně rychle a pak už pro mě ta rozhodnutí neměla v tomhle 

ohledu skoro žádnou váhu.  

Pavel, 28 let: Spis jako součást scénáře a zvědavosti, co bude dál. I když jsem mel pocit, že 

jakkoliv jsem se třeba někdy snažil odchýlit od postupu hry tak to neslo. Naopak by mě 

zajímalo v klíčových rozhodnutích udělat opačnou odpověď, zda by se směr hry výrazně 

měnil, nebo by to zůstalo v zásadě stejně Po mechanické stránce by ta hra bez těch možností 

samozřejmě vůbec nefungovala.  

Petr, 27 let: Ano. Hra by bez nich nefungovala a bylo to to, co mi u hry zaujalo a udrželo.  

Barbora, 25 let: Jen v těch chvílích, když šlo o život Clementine nebo někomu ze skupiny. 

A na závěr, když jsem se setkala s únoscem Clementine, tak jsem byla ráda, že jsem se 

rozhodla nevykrást auto, které bylo v lese. 

Jana, 25 let: Určitě, ta hra je na tom založená a bez toho by to bylo o ničem. Kvůli tomu 

mě to bavilo a hrála jsem to dál, ta moc nad osudy těch postav bylo to, co mi na téhle hře 

naplňovalo. Ačkoliv mám pocit, že to bylo jen takové zdání a moc to ten příběh nakonec 

neovlivňuje.  

Jaromír, 28 let: Ano, jednoznačně. Bez nich by hra vůbec nefungovala. 

 

Popiš svůj vztah k hlavní postavě hry – Lee Everettovi.  

Odpovědi:  

Tereza, 22 let: Kladná postava. Sympaťák. Občas mi přišel trochu naivní. 

Zuzana, 23 let: Myslím, že Lee byl z podstaty férový chlap. Měla jsem ho ráda. Myslím, že 

jeho odsouzení za vraždu neovlivnilo průběh hry. Vrah se stal v průběhu hry z každé 

postavy. 

Alžběta, 26 let: Fajn týpek, typická tragická postava… Chytrej a v mém podání 

pravdomluvný, přímý a lehce nemotorný. Přijde mi zajímavé, že v podání někoho jiného 

to musí zákonitě být dost odlišná postava. Lee byl v pohodě. Kdybych to vzala kolem a 

kolem, tak on a Carly byli pro mne jediní fakt normální postavy.  

Aleš, 26 let: Je to drsňák, nejdřív jsem k němu nic necítil, ale nakonec, asi díky tomu, jak 

je hra napsaná, jsem se k němu tak nějak dostal a docela dost prožíval, co se zrovna ve 
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hře děje. Nejvíc asi, když mu řezali ruku, měl jsem skoro pocit, jako by řezali mojí, moc 

jsem se na to nemohl dívat. Nebo v nějakých dojemnějších scénách mi ho bylo vážně až 

líto. Jinak jsem se určitě ve víc než v 50 procentech snažil hrát jako bych to byl já sám. 

Vojtěch, 27 let: Vcelku žádný. Nevyhovovaly mi ani jeho dialogy. Spíš se mi líbil Kenny. 

Pavel. 28 let: Je to sympaťák, ale že bych se s nim ztotožnil to asi ne. Spise z povzdáli jsem 

ho sledoval. Vyhovoval mi ve většině situaci fajn chlápek. Takže neutrálně pozitivní vztah. 

Petr, 27 let: To jsem byl defakto já.  Postavu jsem hrál jako bych byl na jeho místě. Snažil 

jsem se vcítit do postavy i do příběhu.  

Barbora, 25 let: Měla jsem ho ráda. Myslím, že to byl férový člověk. Také měl obavy o 

Clementine. Pokoušela jsem se skrz něj chovat co nejlépe, takže i tak působil.  

Jana, 25 let: Celkem jsem se s ním ztotožnila, je totiž zajímavé, že podle odpovědí, které 

hráč volí je to Lee buď totální hajzl, nebo skvělej zásadovej týpek. Vzhledem k tomu, že 

Lee dělal v rámci mezí, to, co jsem po něm chtěla, tak by to bylo jako nemít ráda sama 

sebe. Takže jo, měla jsem ho ráda. Tím, jak jsem ho hrála, jako sebe samotnou, tak jsem 

se čím dál víc cítila, jako bych to byla já a o to víc jsem to prožívala.  

Jaromír, 28 let: Velmi dobře vykreslená postava v průběhu všech pěti epizod, kdy se o něm 

stále dozvídáme něco nového. Ačkoliv je na začátku v policejním autě jako vězeň, velmi 

rychle si získal mé sympatie. 

 

Popiš svůj vztah k hlavní doprovodné postavě hry – Clementine.  

Odpovědi:  

Tereza, 22 let: No, občas mě dost rozčilovala, trochu mě mrzelo, že děj se ke konci defakto 

točil jen kolem ní. Ale celkově to byla šikovná a hodná slečna. To jak hra nastavila, že já 

jsem její opatrovník mi přišlo trochu nedobrovolné a možná proto jsem k ní zase tolik 

nepřilnula. 

Zuzana, 23 let: Klementýnku jsem se snažila zachránit. Zůstala sama bez rodičů. Byla 

bystrá, v každé situaci si dobře poradila. Byla velmi statečná a k Leemu a ostatním členům 

skupiny se chovala velmi dobře. 

Alžběta, 26 let: Osobně mi nepřijde, že by Clementine měla ve hře nějakou zasadni roli. 

Prakticky si s ní jen člověk musí povídat, jinak tam k ničemu není. Cílem přítomnosti její 

postavy je jen působit na ty city a rozhodování na základě ovlivněném tím, že máme starost 

o dítě…Jinak ji ani neberu.  

Aleš, 26 let: Snažil jsem se k ní chovat jako k vlastní, ale potom bylo jasné, že to úplně 

nejde, bude muset zabíjet, hrabat se ve střevech a vůbec dělat věci, které by asi malá holka 

dělat a vidět neměla. Jednu chvíli jsem ji chtěl nechat být a jít si po svých, ale když jsem 

se s ní potom setkal, měl jsem radost, že je v pořádku. 

Vojtěch, 27 let: To je škoda slov. Prostě taková postava tam neměla co dělat. Nechápu proč 

ve hře, kde se prý můžu rozhodnout skoro, jak chci, mě nutí se s ní tahat 5 epizod. (pokud 

jsem teda nepřehlídl nějakou magickou možnost, kde ji můžu hodit walkerům a bylo by). 

Byla tam prostě jenom proto, aby mi mohli hrát na city, ale to se jim teda vážně nepovedlo. 

Pavel, 28 let: Jak ubíhala hra a Clem zvládala stále vice věci a prožívala tzv. turbo 

pubertu nebo spise zrychlené dospívaní. Tak mi byla sympatičtější a ani na okamžik jsem 

nelitoval, že jsem jí nenechal těm dvou chlápkům který ji chtěli pro sebe. 
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Petr, 27 let: Moje priorita číslo jedna, vztah jsem k ní měl stejný, jako ho měl Lee. A skoro 

pořád jsem se rozhodoval jen na základě toho, co by pro ní bylo nejlepší.  

Barbora, 25 let: Bylo mi jí líto. Chytrá, šikovná a hodná holčička. Vždycky poslechla, co 

jí Lee řekl. Celou hru byla velmi statečná. Skrze Leeho jsem jí opatrovala, jak jsem mohla 

a rozhodovala jsem se na základě toho, co pro ni bude nejlepší.  

Jana, 25 let: Vím, že to je záměr těch tvůrců, že tam ta holka je jenom proto, abych se k ní 

přimknula, měla o ní strach a záleželo mi na ní. Ale ono to sakra funguje, myslím, že jsem 

snad nikdy s žádnou takovouhle smyšlenou postavou necítila podobné spojení. Je mi to až 

blbý říct, ale přišlo mi, jako kdybych se starala o svojí malou sestřičku.  

Jaromír, 28 let: Jednoznačně kladný a to z důvodu, že není v 99% přítěží, ale naopak 

„lidským prvkem“ ve světě, kde lidé pomalu mizí. 

 

Byla tvá rozhodnutí v herních situacích ovlivněna skutečností, že mají váhu jen v 

herním světě - nepředstavují žádné reálné morální či jiné riziko? Máš pocit, že by 

v reálné situaci byla tvá rozhodnutí jiná? 

Odpovědi:  

Tereza, 22 let: Ano, tak rozhodně bych něco v reálném životě neudělala a ve hře vím, že si 

to mohu dovolit. Občas jsem zkoušela některé možnosti, jenom proto, že jsem chtěla vědět, 

co se stane, ale v reálu bych určitě volila možnosti, tak abych měla, co největší šanci přežít. 

Zuzana, 23 let: Těžko takto hodnotit. V takto vypjaté a psychicky náročné situaci jsem se 

nikdy neocitla. Nevím, jak by se člověk zachoval v reálném světě. Doufám, že bych 

rozhodovala s čistou hlavou, eticky, morálně a nemyslela jen na svou záchranu. Což jsem 

se snažila dělat i ve hře.  

Alžběta, 26 let: Postupně jsem v některých situacích úplně nerespektovala svá 

nejsprávnější rozhodnutí. Jsem přesvědčená, že hra sama vede tam, kam chce, i přesto, že 

zdánlivě nabízí hromadu různých možností jednání. V reálné situaci by má rozhodnutí 

byla určitě jiná.  Ale jak jsem psala už také víše, jako hajz jsem se rozhodně nechovala, to 

nemám totiž v povaze vůbec, takže jen pár úletů…jinak jsem čestný černošský trestanec  

Aleš, 26 let: Jak která, občas jsem si uvědomoval, že je to skutečně jen jako a proto jsem se 

mohl nad to rozhodnutí povznést, ale zase někdy, jako třeba když jsem rozděloval jídlo 

lidem v kempu, to bylo skoro jako bych tam byl a snažil jsem se chovat, jako bych to byl 

já. 

Vojtěch, 27 let: Rozhodně. Hlavně morální správnost – na to ve hře kašlu. V realitě by to 

určitě bylo trochu jinak. 

Pavel, 28 let: Určitě. Ale neřekl bych že často. Pokud by situace  nastala, myslím, ze by 

člověk řešil minimálně tak složité křižovatky jako Lee. 

Petr, 27 let: V některých případech ano, jako třeba rozhodnutí nekrást zásoby z auta. 

Kdybych byl skutečně vyhladovělý, mé rozhodnutí by bylo zcela jistě jiné. 

Barbora, 25 let: Nevím, možná bych se mnoha situací v reálu bála víc, než v herním světě, 

když vím, že to mohu zkusit znovu. Doufám, že vůči lidem, bych se ale chovala stejně, nebo 

alespoň podobně. 

Jana, 25 let: Částečně, ve spoustě chvílí jsem si to jasně uvědomovala a bylo mi tak vcelku 

jedno, jak se to tam vyvrbí a občas jsem si dovolila od rozhodování čistě na základě 
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morálky a etiky krapet odkročit (což bych ve skutečnosti neudělala). Často jsem se, hlavně 

pokud se jednalo o tu malou, v tom nějak ztratila a samým napětím jsem přestala vnímat, 

že se jedná jenom o hru. Chvilkama jsem se i zarazila a musela jsem si říct, abych to tak 

neprožívala. Ve skutečnosti si myslím, že bych se chovala hodně podobně, jako jsem se 

chovala v téhle hře, minimálně bych se o to snažila. Kdo ví, třeba mi realita jednou 

přesvědčí o opaku.  

Jaromír, 28 let: Snažil jsem se rozhodovat stejně, jako v reálné situaci. Myslím, že toto 

hra odráží velmi dobře. 

 

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

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

zodpovědnost? 

Odpovědi:  

Tereza, 22 let: Někdy ano, třeba jak zabili slečnu reportérku (vypadlo mi jméno), to mi 

bylo dost líto, a je možná, že kdybych se rozhodla jinak tak neumře a může žít dál, třeba i 

bez nás. 

Zuzana, 23 let: Zodpovědnost byla určitě cítit. Jak jsem psala hlavně, když záleželo na 

záchraně života, nebo ohrožení někoho jiného apod. 

Alžběta, 26 let: Na začátku jsem nad tím hodně přemýšlela, ale později už ne. Nedostatek 

možností, které by mi vyhovovaly, a tím manipulativní posun hry mě od toho pocitu 

oprostil. Je to jen hra a navíc o zombících. Nevěřím ani na horoskop, natož na zombíky! 

Aleš, 26 let: Čím víc to bylo brutální, víc zombie a víc mrtvých, tím víc jsem si uvědomoval, 

že tohle se mi stát určitě v životě nemůže (snad) a tím míň jsem to prožíval. 

Vojtěch, 27 let: Zodpovědnost jsem nepociťoval. 

Pavel, 28 let: Rozhodně ne. I když takové to promítaní hry do reálného života, jak je do 

toho člověk zažraný se objevovalo. (asi jako když člověk cely den lyžuje a když se ukládá 

ke spánku tak má pocit, že nohy dělají obloučky) 

Petr, 27 let: Ano, zodpovědnost jsem cítil.  

Barbora, 25 let: Ano. Právě proto mi vadil časový limit u rozhodování situací. Často jsem 

se snažila zvážit všechny možnosti. 

Jana, 25 let: Někdy ano, proto jsem se snažila rozhodovat, tak jak, bych to dělala ve 

skutečnosti. Měla jsem pocit, že se musím rozhodovat tak, abych se za to nemusela stydět 

a tak, aby moje chování ve hře nešlo na úkor ostatních.  

Jaromír, 28 let: Ano, protože jsem věděl, že se ona rozhodnutí budou přenášet do dalších 

částí hry. Ale nevěděl jsem jakým způsobem. 

 

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

strategii, o níž sis uvědomoval, že není nejefektivnější? 

Odpovědi:  

Tereza, 22 let: Ne, je to hra a hraju tak aby to bylo efektivní. Snažím se vyhrát a tak se 

úplně neohlížím na to, jestli všechno, co dělám je podle dobrých mravů. 
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Zuzana, 23 let: Nevím. Snad jsem se snažila vždy zvolit řešení, které bylo dobré pro 

všechny a celkově se jevilo jako efektivní. 

Alžběta, 26 let: Naopak, jsem spíš zvolila tu efektivnější, která ale byla částečně proti 

mému citovému založení. Např. jsem si vybrala Carly, že umí dobře střílet. Tu paní jsem 

nechala na pospas  zombíkům a získala nám čas… (fujno…)  

Aleš, 26 let: Určitě ano, nešlo to hrát jen na to, kdo si myslím, že bude nejlepší a nejsilnější 

parťák, často taky proto, abych uklidnil sám sebe a možná ostatní.  

Vojtěch, 27 let: Řekl bych, že ne. Možná ohledně Carley, ale ona byla vlastně skvělá – uměla 

střílet, byla relativně chytrá, loajální… 

Pavel, 28 let: Ano. Zachranil jsem Bena i Lilly jsem vzal a defakto i Lenny si nezasloužil 

soucit. Pokud by člověk skutečně mel za zády zombie, jsem zvědavej jakej by byl hrdina. 

Petr, 27 let: Ano. Občas jsem udělal věci, které se mi mohli potencionální vymstít, ale 

prostě jsem si nemohl pomoc, jakej jsem dobrák. 

Barbora, 25 let: Myslím, že ne. Snažila jsem se vymyslet morálně přijatelné i co 

nejefektivnější řešení. 

Jana, 25 let: Určitě, skoro pořád. Nejefektivnější by bylo nechat tu malou holku v tom 

domě hned na začátku, sehnat si auto, benzín, jídlo a zbraň a vyrazit někam, kde se žádný 

lidi před tou katastrofou nevyskytovali, třeba do někam do hor. Ale to, hlavně s tou malou 

holkou, po mě nikdo nemůže, ani ve hře, chtít.  

Jaromír, 28 let: Ano. Co se efektivity týče, tak tu jsem nevnímal jako brzdu, zkrátka jsem 

ji nevnímal vůbec, rozhodoval jsem se pouze podle příběhu a svého přesvědčení, efektivita 

nehrála žádnou roli. 

 

Přinesl sis do hraní The Walking Dead hráčské zkušenosti a obvyklé postupy z 

předchozích her (v případě, že jsi nějaké hrál)? Ovlivnily způsob, jakým jsi hrál The 

Walking Dead? (Čili chováš se ve všech hrách víceméně stejně, nebo pokaždé 

jinak?)  

Odpovědi:  

Tereza, 22 let: Myslím, že ne, podobné hry jsem nikdy moc nehrála.  

Zuzana, 23 let: S hraním her nemám velké zkušenosti, takže jsem nic nemohla přenést. 

Myslím, že jsem si ale něco odnesla. 

Alžběta, 26 let: Zkušenosti jsem si přinesla nulové. Hry nehraju, jen Candy Crush a Angry 

Birds cestou v buse z práce. 

Aleš, 26 let: Tahle hra byla hodně jiná, než které jsem hrál, spíš jsem se přizpůsobil téhle 

hře, jen to, že většinou je to v takovém ležérním tempu, na všechno je čas a najednou mám 

3 vteřiny rozhodnutí a třeba ani nemám ruce na klávesnici, mě překvapilo. Nezáleželo 

většinou tolik na přesnosti střelby nebo tak (výhoda pro mě, fps mi uplně nejdou), ale spíš 

obecně na situaci. A když jsem umřel, tak jsem to udělal znova a lépe :)  

Vojtěch, 27 let: Nepřinesl jsem si nic, protože tyhle hry nehraju. Nepřijde mi to ani trochu 

zábavné. Poslední 3 epizody jsem si už vlastně jen dokola opakoval „už jen pár hodin a 

máš tu blbost za sebou“. Walking Dead seriál se mi naopak hodně líbí. 
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Pavel, 28 let: Nepřinesl, PC hru jsem podobnou nehrál ani adventuru takovouto. Spis 

z her typu Draci doupě, či dungeons and dragons. Zvědavost. 

Petr, 27 let: Ne, žádné předešlé zkušenosti mě neovlivnily. Nemyslím si, že bych někdy hrál 

podobnou hru. Hru jsem chtěl od začátku hrát jako bych byl Lee já sám. 

Barbora, 25 let: …ehm, žádná hra předtím ani potom. Nemám s čím porovnávat. Leda 

některé logické operace. Ale to není podmíněno herním světem. 

Jana, 25 let: Občas nějaké hry hraju, ale jen zřídka kdy, hlavně kvůli příteli. Ani jedna 

z nich, ale nebyla moc podobná této, tudíž musím říct, že ne, nepřinesla. Řekla bych, že to 

rozhodování si asi nosím sama v sobě, ne ze hry do hry a jinak je ta hra vážně hodně 

odlišná, od toho, co s přítelem hrajeme.  

Jaromír, 28 let: Ano, ale jednalo se o natolik unikátní zážitek, že ho nebylo v době, kdy 

jsem hru hrál, možné s ničím jiným srovnat. 

 

Měla někdy ve hře tvá rozhodnutí důsledky, kterých jsi litoval a zpětně by ses 

zachoval jinak? Pokud ano, tak jak často k tomu docházelo a který nejvýraznější 

konkrétní moment bys jmenoval?  

Odpovědi:  

Tereza, 22 let: Ano, třeba zabitím Bena, docela jsem pak litovala, že jsem toho blbce 

nechala žít. Jednala jsem trochu ve vzteku. Potom, co se mi to rozleželo, tak bych se ráda 

zachovala jinak.  

 

Zuzana, 23 let: Nenechala bych si uříznout ruku. Také bych nenechala Lily u silnice. A 

zřejmě bych se snažila více pomoci Kennymu v situaci s Dougem. Některá rozhodnutí jsem 

činila v rozčílení, nebo v rychlosti a napětí a zpětně bych se zachovala jinak, ale pozdě 

bycha honit. Je to stejné jako v reálu, nejde změnit, co se událo a to tomu dodává váhu.  

Alžběta, 26 let: No nakonec mě mrzelo, že jsem tam nechala Lily na ulici napospas. Ale 

ona mě v tu chvíli fakt naštvala…to bylo takové sporné. Potom jsem si řekla, že jsem ji asi 

měla vzít s sebou…To byla asi největší chyba. 

Aleš, 26 let: Nevybavuji si, že bych něčeho skutečně litoval, spíš bych se zachoval jinak ze 

zvědavosti, jak by se příběh odvíjel, kdyby…  

Vojtěch, 27 let: Možná bych se rozhodl jinak ohledně zachránění Shawna (myslím?) na té 

farmě. Tam to mohlo být v pohodě. Ale stejně si myslím, že ta hra je natolik omezená, že 

by to rozhodnutí vlastně nemělo moc velký vliv. Možná bych měl hershella a shawna ve 

skupině, ale zase ne Kennyho. Stejný příběh, jiný lidé - odhaduju. 

 

Pavel, 28 let: Jo ze jsem shodil Omida z mostu a zlomil si nohu. Jinak bych asi nic 

neměnil. Akorát jsem váhal o informaci o svém kousnutí a kdo půjde přes plechové navěsti 

k hotelu jako první. Tam by mě zajímala opačná odpověď. 

 

Petr, 27 let: Ano - když se mé rozhodnutí zvrtlo do něčeho, co nebylo možné předvídat - 

třeba zastřelení novinářky 

 

Barbora, 25 let: Holka (Lily?), která zabila Carley. Nejdřív jsem jí z rozčílení nechala u 

silnice. Pak jsem se ale rozhodla vrátit tuhle část hry zpět a naložila jsem ji do karavanu. 

Takže tam jsem si to změnila sama, protože to hra umožňovala. Jinak bych asi nic 

neměnila. U té holky jsem jednala v rozčílení, ale jinak jsem se ve hře snažila jednat podle 

nejlepšího přesvědčení, takže nemám důvod nic moc měnit.  
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Jana, 25 let: Ano, zastřelení Carly, vůbec nevím, jestli jsem to mohla nějak ovlivnit. 

Myslím si, že ne, ale pokud ano, tak mi to mrzí a chtěla bych to vrátit. A pak ještě jedno 

rozhodnutí, kdy jsem se rozhodla nezastřelit tu holku, co jí napadli zombie, abychom měli 

víc času na sebrání těch zásob. Úplně jsem si v tu chvilku neuvědomila, pro co, že se to 

vlastně rozhoduju a pak už bylo pozdě a to mi vážně, jako jediná moje přímá volba mrzí, 

protože tam jsem přesně porušila morální kód, který jsem si stanovila.   

Jaromír, 28 let: : Ne, za všemi rozhodnutími si stojím a neměnil jsem je. 

 

Měl jsi u hry pocit, že tvá rozhodnutí skutečně ovlivňují herní příběh?  

Odpovědi:  

Tereza, 22 let: Někdy ano, ale spíš minimálně, mam ten pocit že i kdybych se rozhodla 

jakkoliv tak hra prostě půjde dál. 

Zuzana, 23 let: V 80% odpovědí ano. Ty méně důležité odpovědi v rozhovorech apod. mi 

často nepřišli tak podstatné. 

Alžběta, 26 let: Vůbec. Postupně jsem se spíš utvrdila, že hra mě stejně vede tam, kam 

chce ona. A myslím, že ať už se lidi rozhodnou jakkoliv, důsledky jsou nakonec stejné. 

Takže pro mě ta rozhodnutí přestala být v tomhle smyslu důležitá.  

Aleš, 26 let: V 70procentech ano, ale, občas bylo vidět, že všechna rozhodnutí vedou ke 

stejnému cíli. 

Vojtěch, 27 let: Ne, neměl. Ovlivňuje to podle mě jen výskyt postav, příběh ne. Ten bude 

pořád stejný. 

Pavel, 28 let: Ne zcela. Asi tak 50%. Úplnou variabilitu jsem necítil. Spise ze začátku 

jsem mel vetší respekt pak už mi bylo jasné, ze většina dialogu zásadní význam nemá. 

Ještě by mě zajímalo, co by se stalo, kdybych na začátku na farmě nepomohl duckovi 

jestli bych i tak odjel s Leem – určitě jo. …..a to je právě ta nevěrohodnost. Myslím, že 

v první polovně hry jsem se více přemýšlel, nad tím, co udělám. Ke konci už jsem tak 

nějak věděl, jak ta hra funguje a už jsem tu mojí moc nad tím, co se stane dál, tolik 

nepřeceňoval.  

Petr, 27 let: Jen do jisté míry, ale ano. 

Barbora, 25 let: Většinou ano. Někdy některé odpovědi ale očividně směřovali do stejného 

vyústění, ať bych odpověděla cokoliv. 

Jana, 25 let: Nevím, mám pocit, že ne, protože když si představím, kolik různých animací, 

programování a všeho kolem by na to bylo potřeba, tak nevěřím, že tomu tak je. A občas 

je vidět, že ač se snažíte, jak se snažíte, tak hra se vrátí do jistých kolejí. Ale určitě se té 

hře dobře daří vytvářet ten dojem, že rozhodnutí mají na posun toho příběhu vliv. Hráč 

ale podle mě vytvoří vždycky jenom takovou odbočku tím rozhodnutím a po jejím vyřešení 

se to vrátí zase zpět na tu hlavní cestu.   

Jaromír, 28 let: Ano. Zajímalo mě, co by se stalo, pokud bych se rozhodl zachránit jinou 

postavu, než pro kterou jsem se rozhodl původně. Ale nezkoumal jsem, do jaké míry jsou 

ta rozhodnutí klíčová a která jsou (pokud vůbec) pro další vývoj důležitá. 

 



124 

Měl jsi při hraní pocit, že jsou pro Tebe osudy tvé postavy a tvých společníků 

důležité? Dostal jsi se do situace, kdy ses rozhodl řekněme proti svému přesvědčení, 

jen, abys pomohl Vaší skupině nebo jednotlivci? 

Odpovědi:  

Tereza, 22 let: Nijak zvlášť, snažila jsem se tu hru vyhrát. Přijde mi, že tvůrci hry se snažili 

tenhle pocit do hry přidat skrz Klementýnu, ale u té se jim to se mnou tak úplně nepovedlo, 

takže asi proto. Ostatní mi byli celkem ukradený, hlavně proto, že mi bylo jasné, že mohou, 

a taky určitě umřou. :)  

Zuzana, 23 let: Určitě, celou hru jsem se snažila ochránit co nejvíc lidí, pokud to šlo. 

Důležitá byla Klementýnka. A skupina. Také jsem cítila zvláštní pouto k Omidovi a 

Christy. Možná proto, že byli mladí a čerství. 

Alžběta, 26 let: Určitě bylo spousta věcí proti mému přesvědčení. Ono zastřelit dítě – proti 

čímu přesvědčení to není? Ale přesně tady šlo o zbytek skupiny a jejich život…Bylo to zabít 

a žít anebo naopak…. Skupina byla důležitá, celkem mi záleželo i na ostatních, ale skrze 

ně jsem mohla lépe přežít i já.  

Aleš, 26 let: Určitě ano skupina a Clementine pro mě byli hlavní věc, na kterou jsem se při 

rozhodování ohlížel, jen si to teď přesně nevybavuju přesnou situaci, hrál jsem každý den 

jednu epizodu, tak jestli bylo něco v první, už je to dávno :) 

Vojtěch, 27 let: Jojo, Carley. Té jsem vyloženě nadržoval. Jinak mi byli ukradení. 

Pavel, 28 let: Ano, skupina i Clem pro mě byli v rozhodování důležití, ale necítil jsem to 

jako zvláštní problém, chtěl jsem jít v příběhu dál. Nemyslím, že bylo někdy nutné se nějak 

výrazně rozhodovat proti přesvědčení, abych jim mohl pomoci. 

Petr, 27 let: Ano. Ano.  

Barbora, 25 let: Ano. Myslím, že ne. Snažila jsem dělat rozhodnutí pro dobro své i skupiny 

zároveň. 

Jana, 25 let: Jak se to vezme. Spousta těch rozhodnutí bylo volení mezi dvěma zly. A ač 

třeba všechny možnosti byly v zásadě proti mému přesvědčení, tak nešlo jinak a v tom 

případě si pro sebe dokážu ospravedlnit výběr toho nejmenšího. Takže si nemyslím, že 

bych musela nějak ustupovat svým etickým nárokům. Navíc jsem časem zjistila, že ta má 

rozhodnutí nejsou to jediné, co ovlivňuje, co se ve hře stane, ale že jde spíš o předem 

vytvořenou kostru příběhu, v rámci které je mi jen dovoleno nějakým způsobem skotačit, 

takže to ta moje rozhodnutí v mých očích trochu degradovalo.  

Jaromír, 28 let: Ano, často. Pokud hraju nějakou příběhovou hru, která mě dovede 

zaujmout, tak se snažím co nejvíce do ní ponořit a brát její postavy jako to jediné, na čem 

v ní záleží. 

 

Považoval jsi časový limit, který hra stanovuje pro stanovení rozhodnutí, za rušivý, 

nebo umocňující prvek v rámci herní atmosféry a umocnění herního prožitku?  

Odpovědi:  

Tereza, 22 let: No, trochu mě stresoval, dost často se mi stávalo, že bych potřebovala na 

rozhodnutí tak o 10 vteřin víc. 
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Zuzana, 23 let: Většinou jsem se stihla rozhodnout a zároveň zvážit všechny možnosti. 

Také to umocňovala reálnost příběhu. V reálném světě by také člověk neměl čas se příliš 

dlouho rozmýšlet. 

Alžběta, 26 let: No já občas vypadala jako magor, protože jsem nestihla odpovědět…  

Spíš mi to vadilo, protože nedostatek možností mě často nechal váhat…anebo jsem kvůli 

tomu vybírala neutrální věty. 

Aleš, 26 let: Limit byl super, bez něj by to právě nebylo ono, na ta důležitá rozhodnutí jsou 

právě jen vteřiny, kdyby tam nebyl, tak by ta hra byla jen taková poloviční. 

Vojtěch, 27 let: Nevím, jaké by to bylo, kdyby tam ten limit nebyl, ale asi pravděpodobně 

stejné nebo hodně podobné. Nula pocitů. 

Pavel, 28 let: Umocnění. Myslím, ze to je reálné a ukáže se instinkt či první myšlenka, 

kdyby tam nebyl ztratilo by to část napětí a myšlenky by se zracionalizovali. Myslím, že 

tyto rozhodnuti vypovídají o osobě hráče protože jsou spontánní a srovnatelné s reakcemi 

v reálnem životě. 

Petr, 27 let: Nijak zvlášť mi to nevadilo. Člověk to stačil přečíst i trochu rozmyslet a bylo 

to pak napínavější.  

Barbora, 25 let:. Snažila jsem se nad rozhodnutími přemýšlet a limit mi akorát stresoval. 

Na některých místech, kde se to nějak hodně mlelo a bylo potřeba rozhodnout rychle bych 

to chápala, ale dost často tam ten limit byl jen tak, aby tam byl, ač k tomu nebyl ve hře 

důvod a tam mi to přišlo neopodstatněné. 

Jana, 25 let: Někdy je dobrý mít časový limit. V některých momentech byl ale omezující a 

štvalo mě, že na důležitá rozhodnutí nemám dost času, i když to ze hry ani nevyplývalo. 

Jaromír, 28 let: Umocňující prvek v rámci herní atmosféry. Na druhou stranu, pokud hráč 

neumí dobře anglicky, tak může působit mnohdy dost ostrý časový limit rušivě, neboť si 

není schopen přečíst všechny odpovědi, natož se mezi nimi správně rozhodnout. 
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Příloha č. 2 – Zadání diagramů (text) 

Poslední věc, kterou od Tebe budu potřebovat, je nakreslit jednoduchý diagram. Můžeš ho 

nakreslit na papír, vyfotit a vložit jako fotku, nebo třeba v malování nebo jakkoliv jinak.  

 

Postup: 

1) Pojmenuj si různá kritéria, podle kterých ses v průběhu hry rozhodoval 

v různých situacích. 

 

2) Každé z těchto kritérií bude představovat jednu bublinu. 

 

3) Vyber, která bublina je hlavní (čili které z kritérií bylo pro tvé rozhodování 

nejdůležitější). Tato bublina bude největší a bude tvořit střed. 

 

4) Ostatní bubliny umisťuj kolem té hlavní – čím jsou méně podstatné, tím 

mohou být dále od středu. 

 

5) Pokud spolu kritéria úzce souvisí, mohou se bubliny dotýkat, překrývat či 

dokonce být jedna v druhé (pak je jejich vzájemný vztah jako u množiny a 

podmnožiny – např. množina „mít dobré vztahy s ostatními postavami“ a podmnožina 

„postarat se o Clementine“). 

 

6) Kromě vzdálenosti od středu na poloze nezáleží, takže můžeš vedlejší 

bubliny umístit libovolně ze všech stran kolem hlavní. 

Může to vypadat nějak takhle, ale to samozřejmě bude záležet na Tobě:  
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Příloha č. 3 – Diagram č. 1 (obrázek) 

Tereza, 22 let: 
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Příloha č. 4 – Diagram č. 2 (obrázek) 

Zuzana, 23 let: 
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Příloha č. 5 – Diagram č. 3 (obrázek) 

Alžběta, 26 let: 
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Příloha č. 6 – Diagram č. 4 (obrázek) 

Aleš, 26 let:  
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Příloha č. 7 – Diagram č. 5 (obrázek) 

Vojtěch, 27 let: 

 

  



132 

Příloha č. 8 – Diagram č. 6 (obrázek) 

 

Pavel, 28 let: 
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Příloha č. 9 – Diagram č. 7 (obrázek) 

Petr, 27 let: 
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Příloha č. 10 – Diagram č. 8 (obrázek) 

Barbora, 25 let: 

  



135 

Příloha č. 11 – Diagram č. 9 (obrázek) 

Jana, 25 let: 
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Příloha č. 12– Diagram č. 10 (obrázek) 

Jaromír, 28 let:  

 


