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Abstrakt

Bakalářská práce Kamarád taky hrát: případová studie přátelství v MMORPG 

hrách si klade za cíl zjistit, jaké významy mají pro hráče MMORPG her přátelské 

vztahy v rámci hry, jak tyto vztahy vznikají a jaká je jejich dynamika na základě 

sociologických teorií sebeprezentace.

Teoretická část popisuje koncepty MMORPG, přátelství a sebeprezentace a 

uvádí čtenáře do kontextu. Zároveň funguje jako východisko pro praktickou část práce. 

Ta představuje metodologii kvalitativního výzkumu založeného na rozhovorech 

s informátory. Dále se zabývá samotnou analýzou těchto rozhovorů a jejich následnou 

intepretací.

Ze studie vyplývá, že sociální vztahy jsou pro hráče významnou součástí hry. 

Zároveň se ukazuje, že pro vznik přátelství je nutný osobní kontakt zúčastněných a 

vzájemný náhled do zákulisí.  

Abstract

Bachelor thesis Case study of friendship in MMORPG Games aims to find out 

what meanings for MMORPG players have friendships within game, how these 

relationships are formed and what are the dynamics based on sociological theories of 

self-presentation. 

The theoretical part describes the concepts MMORPG, friendship and self-presentation 

and explanis context to the reader. At the same time it acts as a basis for the practical 

part of the work. Practical part presents the methodology of qualitative research based 

on interviews with informants. It further discusses the analysis of these interviews and 

their subsequent intepretation. 



The study shows that social relationships are important part of the game for MMORPG 

players. It also shows that personal contact is needed to establish a friendship.
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1. Vymezení předmětu zkoumání a strukturace 
výzkumného tématu

Ve své bakalářské práci se chci zabývat přátelstvím v rámci MMORPG1 her. Objasním 

princip fungování těchto her jako takových a pokusím se prostřednictvím metod 

kvalitativního výzkumu objasnit, zda a na jakém základě přátelské vztahy mezi hráči 

těchto her vznikají, jak tyto vztahy fungují a zda mají nějaký přesah i do jejich reálného 

života. 

2. Teoretická východiska

MMORPG počítačové hry jsou jakožto nový fenomén stále ještě vědecky poměrně 

neprobádanou oblastí v rámci moderních médií. Tyto hry přitom hraje nezanedbatelné 

množství lidí, kteří v nich tráví mnohdy velkou část svého volného času. Jenom tu 

nejúspěšnější „World of Warcraft“ v současnosti hraje kolem osmi milionů hráčů po 

celém světě. V průměru pak tito hráči stráví ve hře kolem 22 hodin týdně, což rozhodně 

není nízká cifra vzhledem k tomu, že se jedná o zprůměrovaný čas.

Princip těchto her pak spočívá v tom, že se odehrávají v persistentním online 

světě, ve kterém spolu hráči mohou prostřednictvím svých avatarů2 komunikovat, plnit 

společně různé úkoly nebo bojovat mezi sebou. Pro postup hrou je dokonce nezbytné 

vytvářet skupinky a plnit herní úkoly dohromady. Jedná se v podstatě o fungující 

virtuální svět se svými vlastními pravidly. Je nutné v jeho rámci navazovat vztahy s 

mnohdy cizími lidmi, kteří jsou ve hře prezentováni pouze prostřednictvím svého 

                                               
1 Massive multiplayer online role-play game – online hra, ve které hráči hrají stanovené role svých 

postav
2 Postava zastupující hráče ve hře

Institut sociologických studií
Projekt bakalářské práce



avatara a jeho přezdívky. Existuje tedy předpoklad, že v těchto hrách vznikají i 

přátelské vztahy. Podobně jako v případě sociálních sítí může hra být také pouze 

platformou pro setkávání a komunikaci se svými online přáteli.

Názory na to, jakým způsobem se pak online vztahy přelévají do reálného 

offline světa se pak různí. Je možné, že fungují naprosto separátně a na reálné vztahy 

nemají žádný vliv, existují ale i názory, že přátelství online, ať už pozitivně či 

negativně, ovlivňuje přátelské vztahy v offline světě. Zajímavá zjištění v tomto ohledu 

přinesla především práce Social Interactions in Massively Multiplayer Online Role-

Playing Gamers, jejíž autoři (Helena Cole a Mark D. Griffiths) zjistili, že velký podíl 

hráčů (přes 70%) prostřednictvím hry nalezne velkého přítele či partnera. 

Při zpracování této práce chci vycházet z teorie Ervinga Goffmana prezentované 

v jeho díle „Všichni hrajeme divadlo“ zabývající se sebeprezentací ve veřejném 

prostoru a problematikou s tím spojenou.

3. Cíle bakalářské práce
Cílem bakalářské práce je tedy přiblížení a prezentace fungování a principů 

MMORPG hry a pravidel tamního sociálního prostoru a zjištění, zda a jakým způsobem 

zde vznikají přátelské vztahy. Dále přiblížit, jak probíhá ve hře interakce s těmito online 

přáteli a jestli dotazovaní vnímají odlišnost těchto vztahů od offline přátelských 

interakcí. Pokusím se také zjistit, jaký vztah panuje u hráčů mezi online a offline 

přátelskými vztahy. V rámci toho se pokusím odpovědět na otázky, zda si ve hře hráč 

našel kamarády, zda s online kamarády komunikuje i mimo prostředí hry nebo jestli má 

více přátel ve hře či v reálném světě. 

4. Výzkumné otázky

Výzkumné otázky:
Vznikají v rámci MMORPG her přátelské vztahy?
Jak probíhá interakce mezi online přáteli v těchto hrách ?
Přesunují se tyto online přátelské vztahy i do reálného „offline“ světa?

5. Metody a prameny

Teoretický základ práce bude vycházet z díla „Všichni hrajeme divadlo“ od 

Ervinga Goffmana, kde jsou popsány způsoby a teorie sebeprezentace před ostatními. 

Samotná práce pak bude kvalitativním výzkumem vycházejícím z kombinace zhruba 



osmi rozhovorů se samotnými hráči a etnografického pozorování. Hráči pro rozhovor by 

přitom měli být vybráni z jedné guildy3, což by nabídlo komplexnější pohled na 

interakce v rámci skupiny. 

6. Předpokládaná struktura bakalářské práce
1) Úvod
2) Teoretická východiska
3) Metody
4) Deskriptivní část
5) Analytická část
6) Závěry
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3 Institucionalizovaná skupina hráčů, kteří hrou procházejí společně
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Úvod
Hraní počítačových online her v současnosti patří k poměrně rozšířeným volnočasovým 

aktivitám a tvoří součást každodenního života pro mnoho lidí [Moon et al. 2013:7]. Tato 

odnož klasických počítačových her se v posledních letech těší nebývalému zájmu a jen 

tu nejrozšířenější z těchto her – World of Warcraft, ještě v roce 2010 hrálo 12 milionů 

aktivních hráčů po celém světě. Poslední data z roku 2013 uvádějí údaj okolo 7,8 

milionu. [statista.com] Hráči online her často ve hře tráví denně dlouhé hodiny a hra se 

tím pádem stává z hlediska věnovaného úsilí a času důležitou součástí života hráče. 

Průměrná doba, kterou u hry takový hráč týdně stráví, se podle výzkumu z roku 2007 

pohybuje někde okolo 23 hodin. [Cole et al. 2007: 577]

I protože jsou online hry fenoménem poměrně novým (první hra tohoto typu se 

objevila teprve v devadesátých letech minulého století [mashable.com]) a zhruba 

v posledních třech letech prožívají nebývalý rozmach [mmodata.net], je pro 

nezainteresovaného člověka obtížné k němu zaujmout nějaký postoj. 

V běžné společnosti se lze setkat s předsudečnými názory o tom, jak hraní online her 

dělá z mladých lidí asociální individua, ničí jim mezilidské vztahy a podobně. (viz, 

například článek Přibývá závislosti na počítačových on-line hrách na webovém portálu 

novinky.cz) Nejčastějším řešením, které pak zaznívá je „aby tito lidé šli radši ven mezi 

kamarády“. Takové názory povětšinou implikují to, že přátelské vztahy pro hráče 

v těchto hrách vůbec neexistují nebo že jsou kvalitativně horší než přátelské vztahy 

mimo hru. 

Přátelské vztahy jsou přitom pro vývoj celé naší společnosti velice důležité. 

Blízká přátelství často stojí v zárodku sociálních změn. [Li, Savage, Pickles: 2003] Za 

počátky mnoha kulturních hnutí, politických revolucí a podnikatelských úspěchů stojí 

právě skupinka přátel. [Francis, Sandberg: 2000] Přátelé nás motivují i v práci. Když 

máme v zaměstnání přátele, jsme ochotni odvádět více práce. Přátelství svou úlohu 

sehrává i v ekonomice skrze výměnu informací, vzájemnou pomoc a péči. [Hrushka 

2010: 218]

Představa, že tu vyrůstá takto početná skupina mladých lidí, kteří ve volném čase 

sedí dlouhé hodiny u počítače, může v tomto kontextu tedy při pohledu zvenčí bez 

znalosti ostatních souvislostí skutečně působit až zneklidňujícím dojmem. Z toho 
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důvodu a i proto, že sám znám několik lidí, kteří s počítačovými hrami tohoto typu mají 

dlouhodobé zkušenosti, rozhodl jsem se touto tématikou zabývat. 

Protože tyto hry představují do určité míry simulovaný virtuální svět, kde spolu hráči 

navzájem mohou interagovat a kooperovat, a jak už jsem zmínil, jedná se o fenomén 

poměrně mladý, jsou tyto hry poměrně vděčným tématem pro velké množství 

vědeckých studií, které ale mají většinou spíše kvantitativní charakter. [Moon et al. 

2013: 8]

Nesleduje tak podrobně motivace a chování hráčů. Tyto výzkumy se zabývají 

spíše statistickými ukazateli a jevy, jež lze kvantifikovat. Já se v této práci chci zabývat 

tím, jak funguje přátelství mezi hráči MMORPG her, jak probíhá vzájemná 

komunikace, jak samotní hráči nahlíží na vývoj těchto vztahů a jak se v jejich očích v 

průběhu vztahu proměňovala sebeprezentace ostatních hráčů.

Na následujících řádcích chci přiblížit jednotlivé klíčové koncepty, které jsou 

s tématem spjaty a prezentovat předchozí práce, které jsou pro můj výzkum relevantní. 

V závěru teoretické části nastoluji a zdůvodňuji výzkumnou otázku a osvětluji 

metodologii použitou při tvorbě této práce. V navazující praktické části už se zabývám 

analýzou samotných rozhovorů a jejich interpretací.

Tato studie by měla pomoci aspoň částečně přiblížit a popsat to, jak fungují 

přátelské vztahy v rámci herního světa a ilustrovat na tomto příkladu, jakých forem 

může přátelství a jeho vznik v dnešním světě s rozvojem moderních technologií 

nabývat.
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1. Teoretická východiska

V této části práce čtenáře seznámím s jednotlivými teoretickými koncepty, které jsou 

nezbytné pro uvedení a pochopení praktické části této práce. Nejdříve osvětlím termín 

MMORPG her, představím hráče těchto her a fungování sociálních vztahů v jejich 

rámci. Poté uvedu pojem „přátelství“ a teorie, které se ho týkají. Zároveň nastíním 

teorie vzniku a konce přátelských vztahů. Jako poslední teoretický koncept, který je pro 

tuto práci klíčový, představím teorie sebeprezentace podle Goffmana a Meyrowitze, 

kterou v práci využiji jako teoretický základ pro kódovací schéma, pomocí kterého 

v druhé části práce analyzuji sebraná data.

1.1 MMORPG Hry

Tento typ počítačových her své kořeny datuje kolem roku 1974, kdy vyšla hra 

Mazewar, což byla první hra s vlastním graficky znázorněným světem, ve kterém spolu 

mohli jednotliví hráči na dálku, prostřednictvím internetového připojení interagovat. 

[mashable.com]

Zkratka znamená massively multiplayer online role-playing games, což lze volně 

přeložit jako masivně multiplayerové online hry na hrdiny. Tyto hry si můžeme 

představit jako sdílené internetové prostředí, kde se mnoho uživatelů souběžně podílí na 

různých herních scénářích, ve kterých plní své role. V těchto hrách mnoho hráčů sdílí 

jeden herní svět a vylepšují své charaktery pomocí plnění úkolů (questů). Je to 

v podstatě soběstačný virtuální svět, ve kterém hráče reprezentuje zvolený avatar. Tento 

virtuální charakter, který je řízen a ovládán hráčem, se může pohybovat, komunikovat a 

účastnit se mnoha typů akcí. Další běžnou součástí MMORPG her je přítomnost guild či 

klanů, což jsou komunity hráčů propojených skrze danou hru. Členové guildy

pravidelně společně hrají ve virtuálním světě a mnoho MMORPG nabízí členům guildy

možnost chatu nebo jiných forem instant messagingu pro snadnější komunikaci mezi 

jednotlivými členy. Tato komunikace, která je jednou z klíčových součástí těchto her, 

pomáhá zlepšovat sociální interakci, výkon ve hře a požitek z formování sociálních 

vazeb. [Moon et al. 2013: 8-9]

Nejpopulárnější hrou tohoto typu je v současnosti World of Warcraft, tedy hra 

pocházející z roku 2004 zasazená do oblíbeného fantasy universa Warcraft. Hra se 
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dočkala již několika masivních rozšíření a podle posledních dostupných dat za poslední 

čtvrtletí roku 2013 ji hraje kolem 7,8 milionů hráčů z celého světa. [statista.com] Proto 

jsem se rozhodl, že se ve své práci budu zabývat konkrétně hráči, kteří hrají právě tuto 

hru.

1.1.1 MMORPG hráči

Výzkum Griffithse, Daviese a Chapella [2004], který zkoumal demografické 

faktory a proměnné týkající se hraní u jedné z MMORPG online her, nám může 

přiblížit, kdo jsou vlastně hráči těchto her. Z této studie vyplývá, že hru hráli z drtivé 

části muži (81%) většinou do 31 let. Nejvíce z nich (29%) poté byli vysokoškoláci, ať 

už dostudovaní, nebo právě studující. Co se týče samotného hraní, tak průměrně hráli 

zhruba již 27 měsíců a průměrná doba strávená hrou byla 25 hodin týdně. Důležité 

z hlediska této práce je především to, že hráči sami za největší přednost hry považovali 

možnost navazovat sociální vazby. Mezi další nejčastěji zmiňované důvody hraní patřila 

také možnost utvářet s ostatními skupiny a možnost být součástí nějaké guildy. Velká 

část hráčů (22,8%) také uvedla, že nemají pocit, že by ve svém životě něco hraní hry 

obětovali. 25,6% hráčů naopak tvrdilo, že hraní obětovalo nějaký jiný koníček nebo 

volný čas. [Griffiths, Davies, Chapell 2004: 481-483]

1.1.2 Sociální vazby v MMORPG

Důležitost sociálního faktoru potvrzuje i jiná studie z roku 2006, ve které byli 

hráči dotazováni na to, co je u těchto her drží a co pro ně představuje jejich největší 

přednost. Výsledkem opět bylo zjištění, že to je právě onen sociální prvek a přítomnost 

ostatních hráčů ve sdíleném světě.[Ducheneaut, Yee, Moore 2006: 9] 

Z práce Junghoona Moona a kol. vyplývá, že hráči jsou nejvěrnější právě těm 

hrám, které u nich vyžadují sociální interakce. Většina MMORPG her právě i proto 

v pozdějších částech hry vyžaduje od hráčů, aby kooperovali. To vede k tomu, že se 

hráči spojují do skupin, společností a guild, což pomáhá posilovat jejich sociální 

identitu. Silná sociální identita pak způsobuje, že hráči své hře zůstávají věrní. [Moon et 

al. 2013: 26]

Sociálními vazbami mezi hráči se zabývaly i další studie. Kvantitativní výzkum 

Coleové, Griffithse a spol. například přinesl zjištění, že okolo 75% hráčů si ve hře našlo 
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dobré přátele. Průměrný počet takových přátel pak byl zhruba sedm. Skoro třetina 

respondentů pak přiznala, že byla někdy přitahována jiným hráčem. A téměř polovina 

z nich uvedla, že přitažlivost byla vzájemná. Dále pak zhruba čtvrtina dotazovaných 

uvedla, že hraje hru se členy rodiny nebo přáteli ze skutečného života. Tato studie 

nabídla také porovnání online a offline přátel z pohledu samotných hráčů. O něco méně 

než polovina respondentů věří, že jejich online přátelé jsou srovnatelní s těmi offline. 

Ale více než polovina si myslí, že přátelé ze skutečného života jsou důvěryhodnější. Na 

druhou stranu dvě pětiny respondentů přiznaly, že se svěřili svým online přátelům 

s citlivými problémy, které by s offline přáteli nediskutovali. [Cole et al. 2007: 577-579] 

Na této práci lze asi nejlépe ilustrovat to, že hráči v těchto hrách jsou navzdory 

některým dřívějším závěrům, sociálně velmi aktivní a má tedy smysl se jejich vztahy 

dále zabývat. 

Práce Where Everybody Knows Your (Screen) Name: Online Games as ‘‘Third 

Places’’ [Steinkuehler et al. 2006] se zase prostředím hry zabývá jako tzv. třetím 

prostorem, tedy místem mimo domov a práci, kde se lidé mohou setkávat a socializovat 

se. Tímto třetím prostorem se MMORPG stává pro hráče většinou ve chvíli, kdy se 

dotyčný účastní dlouhodobých sociálních vazeb například při guildovních aktivitách a 

podobně. V závěru práce autoři ještě nastolují myšlenku, zda náhodou hraní těchto her 

nepomáhá nahrazovat úpadek v občanském a sociálním životě a obrací tak naruby 

myšlenku, že naopak hraní online her vede k tomuto úpadku.  [Steinkuehler et al. 2006: 

903-904]

1.2 Přátelství

Odborná literatura se na definici pojmu přátelství neshoduje. Různé definice se 

soustředí vždy na rozdílné aspekty přátelství. Podle Pahla a Spencerové [2006] spočívá 

problematičnost pojmu „přítel“ v tom, že každý z nás pod tímto pojmem sice něco 

chápe, ale naše představy o tom, co tento pojem znamená, se liší. V definování tohoto 

vztahu nepostačuje ani používání pojmů jako je „blízký“, „nejlepší“, „přítel“ či 

„kamarád“. Různí lidé totiž pod těmito pojmy chápou odlišné vztahy. Můžeme si na 

základě toho pouze uvědomit, jak důležité tyto vztahy pro dané jednotlivce jsou. [Pahl, 

Spencer 2006: 57-58]
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Jandourek [2007] ve svém sociologickém slovníku uvádí poměrně strohou 

definici tvrdící, že se jedná o „vztah, který se vymezuje vysokou vzájemnou osobní 

přitažlivostí, vysokou mírou sdílení osobních záležitostí a emoční blízkostí. Na rozdíl 

od známosti, kamarádství nebo partnerství jsou si oba přátelé vědomi jedinečných rysů 

osobnosti druhého, jež jsou podstatné pro osobní uspokojení, které vztah přináší.“ 

[Jandourek 2007:197-198]

V dalším sociologickém slovníku se dozvíme, že přátelství je „reciproký vztah 

spojující dvě osoby anebo více osob na základě vzájemných sympatií, které nemají 

sexuální charakter.“ [Maříková, Petrusek, Vodáková 1996: 874] Za klíčové u 

přátelských vztahů je považována rovnost mezi jednotlivými členy svazku při 

poskytování vzájemné pomoci. Tím se odlišují například od klientských vztahů. Nelze 

je vysvětlit pouze přímočarou kalkulací zisků a nákladů teorie sociální směny, jak 

popisuje například Homans [1958] ale neobejde se bez jisté dávky nezištnosti. Přátelství 

má díky této rovnosti silný demokratický náboj. Přátelství také obsahuje řadu 

pospolitostních rysů, které z tohoto vztahu činí protiváhu vůči neosobním a 

instrumentálním vztahům, na nichž je z velké části postavena moderní společnost a její 

instituce. Z tohoto pohledu se pak přátelské vztahy mohou jevit jako „volnočasová 

kompenzace tlaků vyvolávaných reprodukčními imperativy sociálního světa“. 

[Maříková, Petrusek, Vodáková 1996: 874-75]

S přátelstvím se také do značné míry váže pojem komunita. Osobní komunitou 

rozumíme jakousi síť neformálních vztahů mezi přáteli, známými a podobně. A zatímco 

v tradičních komunitách byly tyto vztahy spíše předem dány osudem a založené byly do 

značné míry na příbuzenství nebo práci, v moderní společnosti jsou tyto vztahy 

„svobodně volené“ na základě našich vlastních sympatií a atraktivitě. [Pahl 2000]

Abychom konceptu přátelství lépe porozuměli a pochopili jeho důležitost 

v životě jedince, můžeme se podívat na klíčové dimenze, kterých se přátelství dotýká, 

jak je vymezuje Daniel J. Hrushka [2010]. Ten prezentuje tři oblasti, které jsou 

přátelstvím ovlivňovány. Je to psychologie, fyziologie a chování. V oblasti psychologie 

to jsou především pocity a nálady, které účastník přátelského vztahu prožívá. Patří sem 

například pocit blízkosti, lásky nebo důvěry. To jsou zpravidla neměřitelné a velmi 

obtížně kvantifikovatelné jevy, které každý jedinec chápe subjektivně. Vedle 

fyziologických procesů (většinou se jedná o uvolňování některých hormonů) existují 
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ještě určité vzorce chování, které přátelství doprovázejí. Jsou to ty věci, kterými se 

přátelství prezentuje navenek. Sem patří například pomáhání si, sdílení, předávání dárků 

či společné trávení času.  [Hrushka 2010: 18]

I vzhledem k tomu, že drtivou část herního publika představují muži (viz. 

kapitola MMORPG hry), je pro potřeby této práce relevantní i práce Geoffreyho Greifa 

[2009], která se zabývá přátelstvím mezi muži. Z ní totiž můžeme vyčíst, co zhruba pro 

muže přátelství znamená. V této studii muži nejčastěji uváděli, že pro ně přátelství 

znamená být pochopen. Dále byla často zmiňována důležitost důvěry a věrnosti, 

spolehlivost či společného dělání věcí. [Greif 2008: 46]

Pokud se vrátím k obavám z konce tradičního přátelství tak, jak jsem je 

popisoval v úvodu práce, tak mnoho studií naopak vyznívá tak, že virtuální vztahy přes 

internet fungují spíše jako doplněk vztahů tváří v tvář a internet je tak využíván spíše ke 

komunikaci mezi již existujícími přáteli. [Calhoun 1998:373-397]

1.2.1 Vznik přátelství

Ke vzniku přátelského vztahu jsou podle Daniela J. Hrushky [2010] zapotřebí 

dvě věci. Zaprvé to, aby se dva lidé setkali a zadruhé vzájemná přitažlivost těchto dvou 

lidí tak, aby vznikla vzájemná touha se dále setkávat. Podmínky k setkávání jedinců 

jsou určujícím faktorem umožňujícím vznik přátelských vztahů a determinují, jaká 

přátelství mohou vzniknout. Například ve společnosti, kde je málo příležitostí pro 

setkávání cizích mužů a žen, bude existovat jen málo přátelských vztahů napříč 

pohlavími. [Hrushka 2010: 147] 

V případě této práce můžeme za takový kontext setkávání považovat právě 

samotnou hru. Daný kontext sice vytváří nezbytné podmínky pro vznik přátelských 

vztahů, sám o sobě ale nezaručuje, že zde takové vztahy vzniknou. K tomu je zapotřebí 

právě něco, co sociální psychologové označují jako přitažlivost. Tato přitažlivost může 

být dána nějakými určitými kvalitami daného člověka, ale také může být vázána pouze 

na konkrétní osobu jako takovou (například vztah dítěte ke svým pečovatelům). 

[Hrushka 2010: 150]
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Vzorci přátelství v české společnosti se zabývala kvantitativní studie Blanky 

Řehákové [2003]. Z té se můžeme dozvědět, že přáteli se u nás stávají nejčastěji 

„nepříbuzní lidé stejného pohlaví, stejného vzdělání a podobného věku“. Dále zde 

uvádí, že častý neosobní kontakt s přáteli je obvyklý zejména u mladých mužů, což v 

podstatě odpovídá demografickým charakteristikám hráčů MMORPG, jak byly 

popisovány výše v této práci. S vyšším vzděláním pak počet přátel, kteří nejsou s daným 

člověkem v příbuzenském vztahu, stoupá. [Řeháková 2003: 527] 

Co se týče konců přátelských vztahů, tak ty, jak zmiňuje Hrushka [2010], 

nemusí nastat za nějakých dramatických a vypjatých okolností. Přátelství může pomalu 

vyblednout a zaniknout při dlouhodobé fyzické separaci přátel nebo může být 

nahrazeno vztahem s ostatními přáteli či vztahem romantickým. To potvrzuje i výzkum 

z roku 1984 [Rose: 1984], který se zabývá právě ukončováním přátelských vztahů, kde 

78% respondentů uvedlo, že jejich přátelství skončilo právě z nějaké takové externí 

příčiny. [Hrushka 2010:167]

Jak už jsem zmiňoval v předchozí části, přátelstvím v MMORPG hrách se 

věnoval kvantitativní výzkum Coleové a Griffithse. Právě proto, že termín přátelství 

není nějak jednoznačněji vymezen a ani nepokládám za nezbytné ho pro účely této 

práce nějak konkrétně charakterizovat, budu ve svém výzkumu operovat s přátelstvím 

tak, jak ho chápou samotní informátoři. Záležet bude spíše na tom, jaký pocit má ze 

vztahu daný jednotlivec než na tom, zda tento vztah naplňuje nějaký teoretický koncept. 

Přesto lze jejich pohled s teoriemi přátelství konfrontovat a pokusit se tak o rozšíření či 

aktualizaci těchto teorií.

1.3 Sebeprezentace

Ve své práci se chci věnovat i sebeprezentaci hráčů prostřednictvím hry. Jak už 

jsem popisoval, hráč je ve hře zastupován virtuálním avatarem a přezdívkou. Do chvíle 

než se dva hráči potkají osobně, mohou se znát pouze prostřednictvím těchto dvou 

charakteristik. A jak jsem v předchozí části popisoval, setkávání je pro vznik 

přátelských vztahů klíčové. Zajímalo by mě tedy, jakým způsobem se sebeprezentace 

mezi spoluhráči vyvíjí při delším hromadném hraní, případně jak se proměňuje ve 

chvíli, kdy se hráči znají tváří v tvář.
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Asi nejznámější dílo o sebeprezentaci, které se zároveň zabývá interakcemi na 

mikro-úrovni, pochází z pera Ervinga Goffmana.Ten poměrně komplexně zachycuje to, 

jak se lidé snaží hrát vůči ostatním (obecenstvu) své role. Klíčové přitom v práci je 

vymezení tzv. regionů, což Goffman popisuje jako „místo do určitého stupně 

ohraničené bariérami vnímání. Regiony se mezi sebou liší stupněm ohraničenosti a dělí 

se též podle komunikačních prostředků, v nichž se bariéry vnímání vyskytují.“ 

[Goffman 1999:108]

Předním regionem pak nazývá místo, kde se představení daného aktéra 

odehrává. Jako zadní region či zákulisí pak popisuje jako „místo vztahující se ke 

konkrétnímu představení, kde je dojem vyvolávaný výkonem vědomě coby realita 

popírán“. Je to tedy místo, kde se aktéři k výkonu připravují, a obecenstvo do tohoto 

zákulisí přístup nemá. Ve chvíli, kdy někoho do tohoto zákulisí vpustíme, můžeme tím 

kompletně změnit jeho mínění o nás a zdiskreditovat se tak. [Goffman 1999: 108-113]

Právě pohyb mezi těmito regiony a chování jednotlivce v jejich rámci určuje, jakým 

způsobem ho jeho okolí vnímá.

Joshua Meyrowitz pak na toto dělení regionů reaguje a v reakci na příchod 

elektronických médií jej aktualizuje ve své knize Všude a nikde. [Meyrowitz 2006: 50]

Vysvětluje zde, že regiony nejsou konkrétní fyzické lokality, ale jedná se spíš o různé 

vzorce informačního toku. S výskytem elektronických médií se pak objevují další nové 

vzorce. Například při hovoru po telefonu existuje relativní blízkost mezi telefonujícími 

osobami, ale tato blízkost v podstatě nesouvisí s fyzickou lokalitou. Zavádí také nový 

region chování, který nazývá střední zónou. „Chování střední zóny se objevuje, když 

diváci získají přístup k pohledu jakoby ze strany jeviště. To znamená, že vidí části 

tradičního zákulisního chování společně s tradiční jevištní oblastí; mohou sledovat, jak 

se aktér pohybuje mezi zákulisím a jevištěm tam a zpátky.“ [Meyrowitz 2006:43 -44]

Chování v těchto regionech bych chtěl v této práci v rámci mnou zvolené 

MMORPG hry také popsat. Jde mi zejména o to, zjistit, jak hráči tyto regiony využívají, 

jakým způsobem nahlíží to, jak se sebeprezentace v čase mění, koho nechají nahlédnout 

do svého zákulisí a jak to souvisí s přátelstvím. Pomůže mi to lépe pochopit, jak se 

vztahy mezi spoluhráči v průběhu hraní vyvíjely.
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2. Výzkumná otázka

Základní výzkumná otázka v mé práci je, jaký význam mají herní přátelské 

vztahy pro hráče MMORPG her. Jak ukazuje například zmiňovaný výzkum Coleové, 

Grifitthse a kol. [2007] v rámci MMORPG her většina hráčů navazuje přátelské vztahy.  

Jak, ale tyto vztahy skrze danou hru vznikají? Co hraje roli při výběru přátel ve hře? A 

jak jsou tyto vztahy dále udržovány? Abych mohl zjistit, či prezentovat, jakým směrem 

se s rozvojem moderních technologií přátelství spolu se svou dynamikou proměnilo 

oproti tradiční formě tváří v tvář, budu muset zjistit, jaký význam těmto vztahům 

samotní hráči přikládají. Je možné, že pro ně představují skutečně primární prostor pro 

socializaci a pak můžeme klidně mluvit o nové virtuální formě přátelství. Chtěl bych na 

základě sociologické teorie sebeprezentace postihnout dynamiku vztahů a jejich 

proměnu vzhledem k regionům, které definovali Ervin Goffman [1999] a Joshua 

Meyrowitz [2006]. Je pravděpodobné, že někteří hráči využívají anonymního prostředí 

hry a cíleně vytváří nějaký obraz sebe samého.
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3. Metodologie

Přístupem, který jsem pro zodpovězení na nastolené výzkumné otázky zvolil je 

případová studie. Tento přístup jsem vybral především na základě toho, že se jedná o 

hodně specifickou málo známou situaci a zároveň lze navazování přátelských vztahů 

považovat za poměrně komplexní situaci sociálního života. Tím jsou splněny hned dva 

důvody, které Hendl ve své knize Kvalitativní výzkum uvádí jako relevantní pro využití 

případové studie. Za třetí důvod pro použití tohoto přístupu pak Hendl považuje 

možnost jeho použití jako doplněk nějaké další metody výzkumu. [Hendl 2005:112]

V této práci sice žádné další metody nevyužívám, ale tato studie by mohla fungovat 

jako začátek rozsáhlejšího kvantitativního výzkumu.

3.1 Výběr informátorů

Vzhledem k tomu, že jsem si jako metodu zvolil případovou studii, skrze kterou jsem 

chtěl do hloubky porozumět přátelským vztahům v rámci jedné skupiny (guildy) hráčů, 

přizpůsobil jsem tomu i metodu výběru komunikačních partnerů. Informátory náležející 

ke stejné guildě jsem získával pomocí metody sněhové koule. Při výběru informátorů 

jsem se orientoval také podle demografických statistik vzešlých z dřívějších 

kvantitativních výzkumů, které jsem zmiňoval v teoretické části. Informátoři tedy byli 

z velké části muži do 30 let věku s dokončeným nebo právě probíhajícím 

vysokoškolským vzděláním. Zároveň jsem na základě krátkého předvýzkumu zvolil 

guildu, která má početnou a stabilní základnu svých členů (zhruba kolem 50) a která je 

již ve hře nějakou dobu zavedená (přes 5 let fungování).

3.2 Sběr dat

Metodou pro sběr dat pak byla kombinace polostrukturovaného rozhovoru s inspirací 

v přístupu virtuální etnografické procházky tak, jak ji popisuje Marie Dlouhá [2012] ve 

svém textu, který se týká vedení etnografického výzkumu v době internetu. Ta se 

snažila nalézt „řešení toho, jakým způsobem spojit pozorování jednání v prostředí, které 

ji zajímá, s tím, jak svoje jednání interpretují samotní aktéři“.  Tato metoda je založená 

na kombinaci metod etnografického výzkumu virtuálního prostředí, pozorování 

a polostrukturovaného rozhovoru. [Dlouhá 2012: 173]
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V mojí práci to v praxi fungovalo tak, že zhruba v druhé polovině rozhovoru měl 

komunikační partner spustit hru a sám mi v jejím prostředí názorně popsat, jaké 

prostředky v ní využívá, předvést principy, na kterých je založena komunikace a pomoci 

mi tak pochopit, jak vlastně prostředí hry funguje. Informátor mě prováděl samostatně, 

s důrazem na aspekty, které jemu připadají důležité, a k tomu jsem kladl doplňující 

otázky.

Výhoda této metody mimo jiné spočívá v tom, že každý informátor mě prováděl 

virtuálním prostorem, do kterého se bez jeho svolení a vědomí nelze jiným způsobem 

dostat. Jedná se tedy především o osobní prostředí jednotlivých uživatelů, ve kterých se 

nejčastěji pohybují. [Dlouhá 2012: 174]

Za nevýhodu této metody lze považovat větší sociální kontrolu dotazovaných při 

kontaktu tváří v tvář než při výzkumu online, což může vést k nevyřčení některých 

informací. Dalším omezujícím faktorem je výběr informátorů, který se při této metodě 

omezuje v podstatě na známé známých a může tak vést k získání demograficky 

homogenního vzorku, který pak může být limitujícím faktorem při interpretaci dat. 

[Dlouhá 2012: 175]

Nespornou výhodou pak je určitě možnost získat od participantů informovaný 

souhlas, tj. seznámit je s tím, že se stali součástí výzkumu. (více k problematice etiky 

skrytého pozorování na internetu viz Buchanan 162)

3.2.1 Rozhovor

Rozhovory byly zpravidla vedeny tváří v tvář v domácnostech informátorů, kde 

měli přístup k samotné hře. V první části rozhovoru jsem se zaměřil na to, jakým 

způsobem informátor hru hraje, jaký k ní má vztah a jak se o ní vlastně dozvěděl. Ve 

druhé klíčové části jsem se zaměřil na vztah k lidem, se kterými hru hraje, jak probíhalo 

jejich seznámení, jak se vztahy dále vyvíjely a podobně. Následovala část rozhovoru 

spojená s etnografickou procházkou, kdy mi komunikační partner ukazoval především 

způsoby, jakými se dá při hraní hry komunikovat s ostatními hráči. Nakonec jsem se 

ještě věnoval tomu, jak informátoři vidí svou budoucnost v této hře, a rozhovor jsem 

uzavíral několika demografickými otázkami.
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4. Analýza

V této části své práci se budu věnovat samotné analýze rozhovorů. Stručně představím 

způsob, jakým jsem sebraná data analyzoval a poté budu prezentovat svá zjištění. Jména 

všech informátorů poté byla v zájmu zachování důvěrnosti výzkumu pozměněna.

Analýza získaných rozhovorů probíhala na základě kombinace otevřeného kódování a 

kódování založeného na teorii sebeprezentace tak, jak ji popisuje Goffman a Meyrowitz. 

Otevřené kódování mi umožnilo objevovat jevy a souvislosti nezávisle na některé ze 

studovaných teorií, naopak kódování na základě teorie sebeprezentace mi pomáhalo 

udržovat fokus na klíčové koncepty, kterými se v této práci v souvislosti s přátelstvím 

chci zabývat. Teoretické kódování tedy pokrývaly kódy forbína, zákulisí a střední zóna. 

Tyto kódy představovaly chování a situace náležející jednotlivým regionům, tak jak je 

popisuji v kapitole sebeprezentace. Forbína tedy jako přední region, kde jedinec určitým 

způsobem vystupuje vůči ostatním a sebeprezentuje se, zákulisí jako zadní region, kde 

jedinec tohle vystupování připravuje a do něhož nemají diváci tohoto vystupování 

přístup a střední zóna jako prostor, který vzniká sloučením těchto dvou situací, kdy 

někteří diváci vidí zároveň do zákulisí i na forbínu. Otevřené kódování pak vedlo k 

vytvoření pěti větších kategoriií kódů, o kterých se v následné analýze rozepíšu.

Mezi kódy, které vzešly z otevřeného kódování, patří hráčské demografické 

údaje informátorů, kdy zmiňovali to, jak často nebo dlouho hru již hrají. Dalším kódem 

pak byly ostatní hry kromě World of Warcraft, se kterými má komunikační partner 

zkušenost. Kód náplň hry představoval činnosti, kterým se informátor ve hře věnuje. 

Důvody označuji pasáže, kde informátor hovoří o motivacích spjatých s hraním hry, 

například motivace k začátku hraní nebo případnému konci. Sociální aspekt je kódem, 

který označuje pasáže, kde informátor hovoří o sociální složce hry a o tom jaký pro něj 

má význam. Dále pak ještě pracuji s kódem přátelé, který označuje pasáže hovořící o 

přátelích ve hře a kód seznámení představující průběh vzájemného seznamování a 

dynamiku vývoje vztahů uvnitř skupiny. Posledním kódem pak je komunikace. Tento 

kód označuje části, kdy informátor hovořil o komunikaci se svými spoluhráči, o 

využívaných prostředcích a jejich významech.
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4.1 Seznámení s informátory

V této části jde především o popsání mého vzorku a vztahu těchto hráčů 

k samotné hře. Jak často a dlouho hrají a jaké jsou jejich návyky v souvislosti se hrou. 

Jak už jsem zmiňoval, cíleně jsem vybral takovou skupinu hráčů v rámci guildy, kde se 

téměř všichni navzájem znají, abych na jejich příkladu prozkoumal fungování 

přátelských vztahů v MMORPG hrách. V tabulce níže shrnuji základní charakteristiky

těchto informátorů pro bližší představení mého vzorku. 

Základní demografické charakteristiky komunikačních partnerů:

Před hrou spolu byli z mého vzorku přáteli pouze Zdeněk s Otou a Filip 

s Emilem, v obou případech se jedná o spolužáky ze střední školy. S ostatními 

informátory se seznámili až během hraní.

4.1.1 Zkušenosti s hrou a herní návyky

Doba, která uplynula od chvíle, kdy informátoři s hrou začali, se prakticky u 

každého jednotlivce liší. Nejdéle z dotazovaných se hře věnuje Zdeněk, který víceméně 

soustavně hraje již osm let. Naopak „služebně nejmladším“ byl v mém vzorku Ota, 

který se hrou začal teprve před dvěma a půl lety. I to je ale dost dlouhá doba na to, aby 

se nemohl v rámci hry chápat jako nováček. Nějaké delší pauzy v hraní u žádného 

Informátor Pohlaví Věk Vzdělání Zaměstnanecký 

stav

Libor Muž 23 Střední s 

maturitou

Student

Ota Muž 22 Střední s 

maturitou

Zaměstnanec

Zdeněk Muž 23 Střední s 

maturitou

Student

Filip Muž 22 Střední s 

maturitou

Zaměstnanec

Emil Muž 21 Střední s 

maturitou

Student

Mojmír Muž 24 Střední bez 

maturity

Student
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z dotazovaných nenastaly. Pouze Ota uvedl, že si dává pravidelně pauzu v létě, kdy se 

věnuje jiným aktivitám a Emil měl kvůli nedostatku času zhruba dvouměsíční pauzu.

Pokud budeme hovořit o tom, kolik času ve hře tráví, tak už si odpovědi 

jednotlivých informátorů poměrně odpovídají. Ačkoliv se během doby, po kterou hru 

hrají, tyto časy dost proměňovaly, lze vysledovat určitý společný trend. Téměř všichni 

uvedli, že v současnosti hrají zhruba 2-3 hodiny každý den a to zpravidla večer, 

vzhledem k ostatním mimoherním povinnostem. Hned několik z nich se poté 

odkazovalo na jakési „období největší slávy“, kdy byla tato doba i několikanásobně 

delší. Například v úryvku z rozhovoru s Liborem nebo Zdeňkem.

Libor - T: „A když si teda hrál, nevim, nějak dejme tomu průměrně, tak jak třeba? Kolik 

hodin denně, kolik dní v tejdnu? Přibližně nějak?“

L: „Tak jako, v dobách tý největší slávy, kdy sem fakt byl jako do toho, fakt jako hodně 

extrémně, extrémně zažranej, tak jsem byl schopnej, nevim, sme chodili na střední, tak 

sem prostě ve dvě ve tři přišel domů a třeba do půlnoci sem to byl schopnej hrát, 

prakticky nonstop. Nevim, s pauzama na jídlo nebo půl hodiny jsem si pustil ňákej seriál 

nebo něco. Ale vlastně jakoby nonstop, plus víkendy, tam je to vlastně vo tom, že o 

víkendu se v tý hře dějou takový zvláštní akce, kdy se ty lidi vlastně scházej, tak ty jsou 

dvě hodiny, před tim byly ňáký přípravy, takže víkendy třeba byly volnější…“

Zdeněk - T: „A teď hraješ teda jak, třeba já nevim, jak často? Zhruba?“

R: „Jako snažim se to jako vomezovat no, prostě dost jsem to vomezil v posledním roce 

třeba loguju jen na raidy1, prostě, že když je raid vod sedmi…“

T: „To je třeba jednou tejdně nebo jednou denně?“

R: „Tak to je samozřejmě na tom, v jaký seš guildě nebo na jakym hraješ datadisku, ale 

pamatuju si, že v dobách největší slávy Loot or Wipe jsme raidovali každej den prostě, 

každej a když se neraidovalo tak ty lidi byli nasraný…“

Všichni informátoři pak sami o sobě tvrdili, že časy nejčastějšího hraní u nich už 

pominuly a v současnosti tomu nevěnují tolik času jako v těchto dobách. 

                                               
1 Akce několika hráčů proti hernímu prostředí, která zpravidla vyžaduje vysokou úroveň týmové 

organizace (pozn. autora)
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Všichni informátoři kromě Mojmíra, aniž by na to padl přímý dotaz, také vyjádřili 

názor, že hraní jim zabírá víc času než by si možná přáli.

Zdeněk- T: „Co si představíš, když se řekne wowko…nebo World of Warcraft?“

Z: „Tak jako trošku závislost, je to jako unikát v tý dnešní době, no jako že, hraje to 

strašně moc lidí a si představim to, že jsem s tim strávil dost času…“

Ota - T: „A co tě teda na WoWku nejvíc baví, nebo co ti naopak nejvíc vadí?“

O: „Tak je to žrout času. Žere to čas, to je asi největší…“

Libor – L: „…a co mě na tom vadilo. Co mě na tom vadilo? No tak samozřejmě, člověk, 

čím víc to jako hraješ, tim víc si začínáš uvědomovat, jak moc tě to žere jakoby čas. Co 

všechno jinýho na úkor toho neděláš a možná bys dělat měl. Je to vlastně jako práce, 

akorát nedostáváš zaplaceno a ještě za to platíš“

Co se týče zkušeností s ostatními hrami, tak všichni informátoři měli zkušenosti 

i s jinými PC hrami, s MMORPG žánrem měl však před WoW zkušenosti pouze Ota.

4.1.2 Herní náplň

Když měli samotní informátoři formulovat, co pro ně hra znamená a proč ji 

vlastně hrají, tak všichni kromě Oty nějakým způsobem zmiňovali důležitost ostatních 

hráčů a společné úspěchy ve sdíleném světě. 

Filip – T: „A co tě na WoWku nejvíc baví? A ještě, co ti naopak nejvíc vadí?“

F: „ Mě na něm baví vlastně to, že tam hraješ s těma lidma. Že nikdy nevíš, jak se to 

vyvrbí. Že to je takový nepředvídatelný, že deš třeba ten raid a stačí, aby to třeba jeden 

ten člověk posral nebo nevěděl, co má dělat a prostě můžeš jít odznova.“

Zdeněk – Z: „Tak jakoby, jako člověka tam bavěj, jako jedno v období mě prostě bavili 

nejvíc ty lidi, fakt to bylo…tak já neřikám, že jsem všechny znal osobně, ale prostě ta 

guilda byla jako fakt dobrá, akorát na to vzpomínám, že hlavně jako mě bavili ty 

uspěchy, že prostě společně jsme dosáhli něčeho (…) my jsme tam v jednu dobu byli fakt 
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nejsilnější guilda, že prostě jsme každej tejden dávali Killjaydena2. Prostě furt tam je co 

dělat, furt tam bylo co dělat a takhle no.“

Ota a Emil uváděli jako nejzábavnější činnost ve hře rozvoj vlastní postavy a 

spíše na společenské aspekty kladli důraz na ty herní.

Emil – E: „Nejvíc mě tam baví asi tak to rozvíjení tý postavy. Jakože leveluješ3 no, 

pořád něco nového skoro, až se dostaneš na ten vrchol úplnej“

Výpovědi informátorů pak poměrně korespondují s výsledky výzkumu Alone 

together?: exploring the social dynamics of massively multiplayer online games z roku 

2006, který jsem zmiňoval v teoretické části práce a z nějž vyplynulo, že pro hráče 

MMORPG představuje největší přednost těchto her právě možnost komunikovat 

s ostatními hráči. [Ducheneaut, Yee, Moore 2006: 9]

Co se týče náplně dané hry a toho, jak informátoři hrají, tak, jak už jsem 

zmiňoval v předchozí části, všichni uvedli, že už mají období největší herní vytíženosti 

za sebou. Čtyři z nich výslovně uvedli, že hru zapínají už pouze kvůli raidům.

Mojmír například ještě uvedl, že hru často má zapnutou, aniž by přímo hrál.

Mojmír – M: „Tak třeba tady na tý postavě mám, kde mám osmdesátej level, dvanáct 

dní, 7 hodin a….“

T: „To je čistýho času?“

M: „No, no, no…ale jako v tom wowku je dost času afking4 prostě, no že prostě afkuješ 

a neděláš nic nebo seš prostě na facebooku, vidíš, že to mám ve vokně.“

4.1.3 Přátelé

Všichni mí informátoři poté uvedli, že si skrze hru našli nové přátele. Jejich 

počet vesměs uváděli do deseti lidí. Tito přátelé se pak zpravidla potkávali i mimo 

prostředí hry, přestože je často dělila velká vzdálenost. Skrze hru se totiž poznávali lidé 

z různých částí republiky. Tři z mých informátorů vypověděli, že takto za svými přáteli 

                                               
2 Nepřítel ve hře (pozn. autora)
3 Vylepšování schopností avatara skrze plnění úkolů ve hře (pozn. autora)
4 AFK = Away from keyboard, situace, kdy má hráč hru spuštěnou, ale přitom se věnuje nějaké jiné 

činnosti mimo hru (pozn. autora)
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ze hry cestovali. Jednalo se o Zdeňka Otu a Filipa, kteří se takto navzájem několikrát 

navštívili. Cestu do jiného města sice nelze považovat za dostatečně velikou oběť, 

abychom mohli s jistotou tvrdit, že to naplňuje koncept „jisté dávky nezištnosti“ tak, jak 

v teoretickém části popisuje přátelství Velký sociologický slovník. [Maříková, Petrusek, 

Vodáková 1996: 874-75]

Přesto to můžeme považovat za určitý projev ochoty, který pomáhá ilustrovat 

důležitost vztahu, který komunikační partneři popisují.

Filip – F: „(…) Víceméně jsme se všichni setkali poprvé, no někdo už předtím, ale 

většina z nás poprvý na tom srazu právě. Tak tam jsme kecali, tam jsme byli tři dny, tak 

jsme se poznali. Se Zdeňkem jsem se potkal pak ještě dvakrát, to jsem byl jednou za nim 

já v Praze, von jednou u mě s Otou, no a vlastně toho kámoše vídám hodně často, ten je 

tady vode mě z města no.“

4.2 Seznámení informátorů s hrou

Všichni informátoři uvedli, že se o hře dozvěděli, potažmo ji začali hrát kvůli 

nějakému svému kamarádovi. Nějaká již existující forma přátelství teda stála již na 

samotném počátku vlastního hraní, ať už pak tito přátelé hráli spolu, anebo ne. Někteří 

z informátorů byli k hraní „přemluveni“ přímo, jiní pak začali hrát z vlastní iniciativy, 

aby byli se známými v kontaktu.

Tři z mých informátorů začali kvůli kamarádům z okolí obecně, tři pak kvůli 

konkrétnímu kamarádovi. Ota z mého vzorku začal poté, co byl přesvědčen Zdeňkem, 

Filip zase byl ke hře přiveden Emilem.

Zdeněk - T: „(smích) A jak dlouho už teda hraješ wowko? Nebo kdy jsi začal“?

Z: „Noo začal jsem v prváku, v prváku na vejšce, když jsem přišel do Prahy noo. Jako, 

že prostě jsem byl novej na tý střední, neznal jsem nikoho, tak jsem prostě (…) ze 

začátku jsem byl fakt, jakoby…já nevim, jak, že jsem si, stáhnul jsem si to wowko kvůli 

ňákejm lidem, který jsem znal ještě z předchozí školy, že to hráli.“

Na tomto příkladu lze vidět i to, jaké kvality hráči u WoW oceňují. Do určité 

míry můžeme pak hru považovat za jakousi sociální síť nebo komunikační prostředek, 
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do které se hráči zapojují spíše kvůli lidem než kvůli náplni hry jako takové. Výpověď 

Zdeňka pak naznačuje i skutečnou možnost toho, že prostředí online hry skutečně může 

fungovat i jako tzv. třetí prostor pro socializaci, jak popisuje Steinkuehler. [Steinkuehler 

2006]

V tomto případě hra přichází ke slovu v kritickém období přechodu na novou 

školu, kdy jedinec musí zpřetrhat stará sociální pouta a pokusit se navázat nová.

4.3 Počátky hraní

Počátky vlastního hraní pak všichni informátoři popisovali obdobně. Do hry 

vstupovali prakticky sami, maximálně s jedním kamarádem ze dřívějška, který fungoval 

jako jakýsi „klíčník“, přes kterého se informátor o hře dozvěděl a díky kterému ji začal 

hrát. Ve chvíli, kdy do hry vstupoval, tak nebyl součástí žádné guildy či nějaké skupiny 

hráčů. Toto období „hraní o samotě“ bylo většinou komunikačních partnerů popisováno 

jako něco nezáživného a do určité míry otravného. V rámci herního světa se sice 

potkávali s ostatními cizími hráči, ale nejednalo se o nějaké dlouhodobé či organizované 

společné hraní.

Z pohledu teorie sebeprezentace tak v tento okamžik představovala jakousi jejich 

forbínu pouze jejich přítomnost ve sdíleném světě, kde se prezentovali pouze svým 

konáním a svou přezdívkou. Všechno ostatním můžeme vzhledem k ostatním hráčům 

považovat za zákulisí.

Mojmír – M: „Tak tři roky to bylo takový mrtvý no pro mě, že jsem tam jen tak pobíhal“

Zdeněk – Z: „…prostě už to bylo takový na hraně, že jako jsem hrál, hrál, ale prostě 

bylo to takový jako bezvýznamný, takový plácání času“

Vystupování ve hře pouze skrze tuto forbínu tedy pro hráče nepředstavovalo 

zábavnou složku hry a klíčový prvek v jejich setrvání u hry.
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4.4 Guilda

Za klíčový okamžik pak všichni informátoři označují chvíli, kdy vstoupili do guildy.

Všichni se přidali do již existující guildy, žádný z informátorů nezakládal ve hře guildu

vlastní. Otu pak do guildy pozval jeho přítel Zdeněk a Filipa Emil.

Zdeněk – Z: „A začlo to vlastně jako, že jsem to jó začal hrát, až když jsem se dostal do 

jedný guildy (…) a tim pro mě teda začlo to wowko. Hlavně kvůli těm lidem prostě, že 

dokud jsem tam nikoho neznal tak jako vono, jako je to hezký….“

Mojmír – M: „Podle mě, kdyby sem se nedostal tam (do guildy, pozn. autora), tak 

prostě to WoWko přestanu hrát“

Do guildy, všichni museli podat formální přihlášku, na základě které byli přijati. 

Citace výše opět poukazují na důležitost společenského faktoru hry. Až hraní ve 

skupině pro mé komunikační partnery představovalo skutečnou zábavu, kvůli které hru 

kontinuálně hrají už několik let.

Z výpovědí informátorů vyplývá, že uvnitř guildy funguje jak hierarchie 

vertikální, kdy jsou někteří členové guildy nadřazení ostatním a jsou zodpovědní 

například za různé podskupiny hráčů, tak i hierarchie horizontální. Ta spočívá 

především v tom, že různí hráči mají v rámci guildy různé herní specializace, což do 

určité míry může definovat to, s jakými dalšími členy přijdou spíše do kontaktu.

Emil - E: „Byli určený ňáký lidi, který prostě věděli, jak to má vypadat, potom jak to má 

probíhat a jaký ty povolání tam budou potřeba pak, tak ty. Tak většinou pět lidí v tý 

guildě, jeden z nich to vždycky takhle…“

T: „Ten napsal tam do nějakýho toho chatu nebo…?“

E: „No napsal tam do toho chatu: Potřebuju tydlety, tydlety a tydlety (…)“

Již od okamžiku vstupu do guildy se tak v jejím rámci vytvářejí funkční vazby, 

skrze které jsou na sobě jedinci závislí. Tato forma dělby práce pak znamená vznik 

určité solidarity, kterou bychom mohli připodobnit k Durkheimově organické solidaritě. 

[Durkheim: 1997]
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4.4.1 Komunikace v rámci guildy

Poté, co se informátoři ocitli v prostředí této organizované skupiny hráčů, bylo 

kvůli výše zmíněné závislosti prakticky nezbytné komunikovat s ostatními spoluhráči. 

Informátoři popisují dva způsoby, jakými komunikace probíhala. Prvním z nich je chat 

přímo v rámci hry, kde lze komunikovat s celou guildou nebo s konkrétními lidmi 

prostřednictvím textového okénka. Druhý způsob pak představují různé externí 

počítačové programy, které zprostředkovávají hlasovou komunikaci mezi větším 

množstvím členů. Někteří informátoři vysvětlovali, že hlasová komunikace byla 

využívána především při společných akcích v rámci hry, kdy byla potřeba rychlá 

kooperace. Chat uvnitř hry byl zase spíš využíván jako prostředek k domluvě s celou 

guildou. Zdeněk se také domníval, že hlasová komunikace je vhodnější pro lidi, kteří se 

navzájem lépe znají. Když to opět vztáhneme ke konceptům sebeprezentace, lze říci, že 

komunikace skrze chat umožňuje hráči více kontrolovat své zákulisí, zatímco hovor 

přes hlasový komunikační program už některé prvky zákulisí odhaluje. Hlas může 

prozradit například věk nebo pohlaví.

Zdeněk – Z: „…jednu dobu jsme byli na tom mumblu5 vcelku furt. Protože je to prostě 

takový pohodlný, nemusíš furt psát. Jako prostě…vono… já bych řek, že čim víc se ty 

lidi jakoby znaj nebo se dokážou ňák vystát…“

T: „Tak spolu spíš jsou takhle…“

Z: „…tim víc jsou na tom mumblu. Protože je to pohodlnější a nemusíš furt fakt…vono 

to psaní je taky takový… na tom mumblu prostě je to rychlejší je to příjemnější, přide mi 

to jakoby takový…osobnější.“

Libor - L:„..na různý věci, na různý specifika tý hry potřebuješ různý prostředky 

komunikace. To nejzákladnější prostě je to, když si píšeš s tim jednim člověkem, když 

chceš řešit něco s tou guildou, píšeš si v tom chatu, kterej je na to uzpůsobenej a když 

ste někde s ňákou partou lidí (…) tak si píšeš s nima v tom tom… Samozřejmě specifický 

je pak to, když seš vlastně na tom ventrillu nebo na tom teamspeaku nebo na něčem 

takovym (…) tak pak ty chaty nepotřebuješ žádný, že jo.“ 

                                               
5 Mumble, Ventrillo, Teamspeak  – komunikační programy sloužící k online hlasové komunikaci (pozn. 

autora)
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4.4.2 Průběh seznamování

První seznamování s ostatními členy guildy u mých informátorů probíhalo 

především skrze in-game chat. Logicky jiný průběh byl u lidí, kteří se do guildy přidali 

z vlastní iniciativy a u lidí, kteří se do ní dostali prostřednictvím některého svého 

kamaráda. Jak už jsem zmiňoval do guildy se prostřednictvím přítele dostal Ota a Filip.

Z Mojmírovi výpovědi vyplývá, že z počátku v rámci chatu dostával spíše rady od 

zkušenějších hráčů. V hlasové komunikaci byl spíše pasivní a pozoroval, jak nové 

prostředí funguje a jak v něm vystupují ostatní hráči. Vyslovil se i v tom smyslu, že bez 

rad od zkušenějších spoluhráčů je pro nováčka hra velice obtížná, což znovu podporuje 

vzájemnou závislost členů uvnitř guildy a nutnost komunikace.

Mojmír – M: „Jako na začátku… na začátku jsem vůbec nevěděl jak se to používá, takže 

tam byl vrchol to, že sem prostě…si tam posypal to.. posypal prostě ňákej ten chat a 

jako byl jsem schopnej někomu vodepsat na whisp6. Já sem fakt ze začátku vůbec 

netušil. Ale pak mi teda řekli, jak se to používá, tak sem třeba byl na tom ventrillu.. a 

ještě jedna jakoby výhoda- nevýhoda je, že prostě, když člověk nemusí mluvit, tak 

nemusí jako… teda nechce mluvit, tak nemusí, ale stačí… musíš poslouchat jo?“ 

Hlasová komunikace poté nesloužila pouze k účelům hry, ale dle výpovědí 

informátorů se v ní řeší i mnoho mimoherních témat. Zdeněk dokonce uváděl příklady, 

kdy spolu spoluhráči byli spojeni prostřednictvím hlasového komunikačního kanálu a 

hru přitom ani všichni nehráli, ale pouze diskutovali o různých tématech.

Zdeněk – Z: „…ale kolikrát jsem byl třeba na mumblu, ale to bylo vdycky já nevim, když 

už jsme tam takhle kecali, tak jsme třeba chodili nějaký hácéčka7 nebo jsme farmili8 a 

do toho já nevim, jsem měl zaplej facebook, cokoliv, nebo jsem čuměl na fotbal a 

kolikrát jsme prostě byli takhle na mumblu.“

Zdeněk – Z: „Nebo lidi prostě řešili, že byli v hospodě, co dělali nebo se řešily holky, 

protože prostě plno lidí z toho bylo úplně vyplesklý a cokoliv fakt…“

                                               
6 Whispering – komunikace skrze herní chat pouze s jedním hráčem, nikoliv se skupinou (pozn. autora)
7 Heroic Difficulty Dungeon – oblast ve hře, kde se vyskytují nejsilnější nepřátelé, z jejichž poražení hráč 

získává největší herní odměny (pozn. autora)
8 Farming - proces vylepšování postavy skrze porážení velkého množství méně náročných nepřátel. 

Poměrně stereotypní a časově náročné. (pozn. autora)
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Filip – F: „…když nebylo co dělat, tak třeba kolem pěti se nás tam sešlo a kecali jsme 

právě, úplný blbosti, vždycky jsme se tam tlemili…“

Ve hře tedy rozhodně je prostor pro komunikaci o mimoherních tématech a 

odhalování dalších prvků zákulisí spoluhráčů, což by mohlo vést k navázání 

vzájemných sympatií u některých hráčů, ústících až ke vzniku přátelského vztahu.

4.4.3 Změna komunikační situace

Pokud se na tuhle změnu ve virtuálních životech mých informátorů podíváme optikou 

teorie sebeprezentace, tak pojetí forbíny, střední zóny a zákulisí se v tomto okamžiku 

proměňuje. Situace je totiž odlišná. Uvnitř guildy totiž najednou vzniká Meyrowitzem 

popisovaná střední zóna. Každý člen guildy stále má pod kontrolou své zákulisí, 

z tohoto pohledu tedy život mimo hru. Zároveň ale své chování na forbíně (vůči 

hernímu prostředí a případným pozorovatelům – nečlenům dané guildy) koordinuje 

společně se svou guildou, jejíž ostatní členové do určité míry vnímají jeho přechod ze 

zákulisí na forbínu a dokonce mu mohou i v přípravě na vystoupení napomáhat.

Při komunikaci s ostatními spoluhráči dochází tedy ať už záměrně či nikoliv 

k poodhalování střípků informací ze zákulisí. Informátoři často v rozhovorech 

zmiňovali hodně osobních detailů, které se tímto způsobem dozvěděli. Ve chvíli, kdy se 

takovým způsobem prolne forbína a zákulisí, vzniká právě zmiňovaná střední zóna.

Mojmír – M: „Třeba si vzpomínám na Marka, to byl týpek, von furt říkal, že musí 

makat, jenže musel makat vždycky jenom, když se mu nechtělo jít raid třeba za tanka9, to 

musel jít pracovat a kámo ten tam byl pořád, von dělal ňák pekaře a kámo nevim, podle 

mě ten neupek jedinej rohlík, protože ten na tý hře byl furt jo…“

Zdeněk – Z: „Jenže vono jakoby je blbý, že teďka to vedení tý guildy, se kterejma sem se 

tam bavil, byli takový rozumný, tak voni ňáák… byl problém, že guildmaster10 jako byla 

holka a její zástupce byl její kluk a voni spolu bydleli a rozešli se, ale bydleli spolu dál a 

chodili ty raidy….“

T: (smích)

                                               
9 Jedna z rolí, kterou může hráč při společném hraní zaujmout. Bojovník na blízko, který na sebe váže 

nepřátele. (pozn. autora)
10 Vedoucí guildy (pozn. autora)
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R: „…a pak se asi něco stalo a vod tý doby ani jednou nelogli11 takže, ty byli docela v 

pohodě, takže vod tý doby řikám, to i tady de docela do hajzlu a moc to nechodí. Jako v 

tom wowku se děly hrozný věci, já znám plno jakoby párů, to byly fakt párečky, to byly 

párečky…“

Na druhou stranu se pak objevily případy, kdy o některých svých spoluhráčích 

nevěděli některé celkem zásadní informace. Zákulisí světa setkávání tváří v tvář tak 

bylo pořád silné. Je to vidět třeba na příkladu osobního setkání Zdeňka s Filipem a 

Emilem. 

Filip – F: „Když slyšíš toho Pepu, normálně ho mluvit, tak si myslíš, že je hrozně starej, 

ale von vypadá hrozně mladě a to jsme mu všichni na tom srazu řikali, právě jako ty si 

ňákej mladej ne hrozně, protože von fakt když mluvil na tom mumblu, možná taky ten 

program zkresloval, už je to pár let, tak fakt měl hrozně starej hlas, jsme řikali: ty jo 

tomu je aspoň tak pětadvacet šestadvacet, už tehdy jo? No a teď přijel kluk, kterej byl, 

kterej má tak metr šedesát prostě, tak jako to jsme všichni čuměli, to se přiznám, že jo“

Zdeněk – Z: „No fakt, tam ten člověk přišel anebo třeba jsme měli guildmastera, von to 

byl takovej programátor, kterej vdycky byl jako takovej… jako byl to vtipálek, ale 

vdycky při zemi, ale jednou fakt přišel na to wowko a byl vožralej prostě. A co ten tam… 

jako nejdřív tam psal a pak šel za náma na mumble a co tam říkal tyjo, takový fóry, 

fakt.“

4.4.4 Osobní setkání

Za další zlomový okamžik ve vzájemných vztazích mých informátorů pak nastal 

při uspořádání guildovního srazu, kterého se hned pět z mých informátorů zúčastnili. 

Byl to první okamžik, kdy se ti z nich, kteří nebyli přáteli už před hrou, poprvé setkali 

tváří v tvář. Někteří informátoři se skutečně často k tomuto setkání vraceli a vyprávěli 

řadu zážitků, které si z této události odnesli.

Emil – E: „A pak jsme měli ještě srázek takovej, hromadnej, no hromadnej…prostě sraz 

tý guildy, tak tam jsem je poznal některý trochu víc prostě.“

                                               
11 Login – přihlášení do hry (pozn. autora)
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Zároveň se při tomto setkání informátorům naskytla možnost poodkrýt něco ze 

zákulisí svých spoluhráčů a poznat je i z jiné perspektivy než pouze prostřednictvím 

hry.

Filip - T: „A setkal jsi se s někym z těch lidí mimo hru někdy?“

F: „Noo jako, na tom srazu. Jak byl ten srázek, tak tam bylo, já nevim kolik. Tak 

patnáct? Patnáct asi lidí tam přijelo a přijeli právě i z Plzně… Vono to bylo na Moravě, 

vono to bylo v Přerově. (…) No tak právě docela dost lidí přijelo, takže dobrý. Přijel 

tam i chlápek nejstarší z naší guildy. Bylo mu asi, já nevim čtyřicet sedm nebo ňák tak. 

No a hrál i jeho syn, tak ten tam taky dorazil.“

T: „Tam byli spolu? Otec a syn.“

F: „Nonono, byla prdel vždycky.“

4.5 Po srazu

Všichni mí informátoři, kteří uvedli, že si skrze hru našli nové přátele, popisují, 

že to, co považují za přátelství, začalo právě až na základě osobního setkání na tomto 

srazu. Ani jeden z nich nepovažoval za přítele někoho, koho znal pouze z online 

komunikace v rámci hry. Tito lidé pak v osobních setkáváních nadále pokračovali. Jak 

už jsem zmiňoval, občas kvůli tomu museli vycestovat i do jiného města.

Když se informátoři měli zamyslet nad svou budoucností ve hře, kromě Oty 

uvedli, že si myslí, že ve hře budou v nějaké formě pokračovat i nadále. Stejně tak se 

kromě Oty všichni shodli na tom, že se domnívají, že se s přáteli, které poznali skrze 

hru, budou setkávat i po tom, co tuto hru případně opustí. Libor, který už jako jediný se 

hrou skončil, pak uvedl, že se s přáteli z ní, setkává i po skončení.

Filip - T: „Pokud by si skončil s tim wowkem, tak myslíš, že bys udržoval kontakt s těma 

lidma, cos tam poznal i dál nebo ne?“

F: „Já si myslim, že jo. Víceméně Zdeněk už ňák tak moc nehraje, Ota taky ne a bavíme 

se furt, takže jako já si myslim, že určitě.“

Případ Oty je v mém vzorku specifický, protože jako hlavní motivaci, proč hru 

stále hraje, uvedl především postup hrou a vylepšování vlastní postavy. Také uváděl, že 

nejraději hru hraje sám. Vypadá to tedy, že i to je důvodem, proč si myslí, že ve hře dále 

pokračovat nebude. Znovu to tedy potvrzuje, že důvodem, proč hráči hrají MMORPG 
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dlouhodobě po dobu i třeba několika let, jsou hlavní sociální vazby, které skrze hru 

navázali.

4.6 Sebereflexe

Myslím si, že tato práce je přínosná zejména v tom, že zkoumá procesy a 

motivace zúčastněných v navazování přátelských vztahů. Předchozí práce se sice také 

zabývaly sociálními vztahy a přátelstvím v MMORPG hrách, ale ke svým zjištěním se 

dopracovaly zpravidla využitím kvantitativních metod a nezabývaly se motivacemi 

samotných účastníků. Zároveň tato práce představuje snahu ilustrovat, jaké formy může 

přátelství nabývat a do určité míry obohatit i stávající teorie přátelství. Zároveň si 

myslím, že rozhodnutí pojmout práci jako případovou studii se potvrdilo být přínosem. 

Zkoumat skupinku známých, kteří spolu hrají, mi umožnilo nahlédnout proces vzniku 

přátelství z několika perspektiv a důkladně jev prozkoumat.

Existuje možnost, že jsem samotnou svou přítomností komunikační partnery 

ovlivnil a ti tak mohli vybírat témata podle toho, co si mysleli, že mě v mém výzkumu 

bude zajímat. Snad jsem se také vyvaroval směřování otázek k mnou vykonstruovaným 

hypotézám, které by mohly vést ke zkratkovitým závěrům. Na místě je také zmínit můj 

vcelku kladný vztah k počítačovým hrám, kvůli čemuž jsem se snažil během 

zpracovávání této práce neustále udržovat objektivní a nezaujatý pohled na celou 

problematiku, tak aby výsledky nebyly tímto osobním zájmem negativně poznamenány. 

Výpovědi byly většinou vyčerpávající, k čemuž jsem se snažil napomoci pokládáním 

celé řady doplňujících otázek. Problematickým může být počet informátorů, který 

vyplývá z toho, že jsem se opravdu jev snažil prozkoumat na příkladu konkrétní 

přátelské komunity. Interpretace a závěry z tohoto výzkumu tak jsou obtížně 

zobecnitelné.
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5. Interpretace

V této části své práce se chci věnovat interpretaci jednotlivých zjištění a vztáhnout 

výsledky k některým teoriím představeným v teoretických východiscích této práce. 

Jak už jsem popisoval, pět z mých informátorů vyzdvihovalo sociální prvek hry, jako 

důvod proč se této hře vlastně věnují a jako její nejpřitažlivější prvek, což odpovídá 

zjištěním Ducheneauta a spol. [2006], která jsem zmiňoval v teoretickém úvodu. 

Jediným, kdo uvedl, že ho baví hrát samotného a vylepšovat si svého herního avatara 

byl Ota. Ten si jako jediný zároveň myslí, že v dohledné době se hrou definitivně 

skončí, přesto že hru hraje z mnou zpovídaných informátorů nejkratší dobu. To 

napovídá, že společenská složka hry je skutečně tím, co u hry hráče drží dlouhodobě a 

často to i hráči zmiňovali při dotazu na to, proč se do hry stále vrací. Vypadá to tedy, že 

pro hráče, který nemá takový zájem komunikovat s ostatními spoluhráči, nenabízí tento 

sdílený svět zdaleka tolik zábavy a sociální složka je pro něj klíčovou.

Když informátoři hovořili o tom, že si skrze hru našli nové přátele, zpravidla tak 

měli na mysli období od chvíle, kdy se poprvé setkali tváří v tvář. Vypadá to tedy, že 

důležitým faktorem pro vznik přátelství v tomto případě bylo osobní setkání. Žádný 

z informátorů za přítele neoznačoval někoho, koho nepotkal mimo hru. Když se vrátíme 

ke dvěma podmínkám vzniku přátelství podle Hrushky, které jsem uváděl 

v teoretických východiscích přátelství, vypadá to, že hra funguje sice jako nějaký 

prostor pro setkávání, ze kterého potenciálně mohou vyklíčit přátelské vztahy, ale druhá 

podmínka, kterou je vzájemná atraktivita, už se pouze prostřednictvím hry nenaplnila, 

ale bylo jí dosaženo až po setkání tváří v tvář. [Hrushka 2010:147]

Příčinou toho může být právě nedostatek informací o zákulisí ostatních hráčů. 

Přestože informátoři vypověděli, že se často i v rámci hry bavili o nejrůznějších 

mimoherních tématech a mnoho zákulisních informací si předali, přeci jen mnoho 

mnohdy základních informací sděleno nebylo a ani bez vizuálního kontaktu sděleno být 

nemohlo. Jednalo se jak o vizuální stránku a různá gesta, tak třeba o některé 

charakterové vlastnosti. Mnohdy to vypadá, že hráči ani nemají úplnou představu o tom, 

jaký obrázek si o něm z čistě hlasové komunikace ostatní spoluhráči dělají. Ve chvíli, 

kdy se pak osobně hráči setkali a mohli tak získat celistvější informace o zákulisí svých 

spoluhráčů, mohly vznikat silnější vzájemné sympatie a přátelské vztahy. Lze tedy 
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souhlasit s tvrzením Calhouna, že virtuální komunity fungují spíše jako doplněk těch 

skutečných. [Calhoun 1998:373-397]

Alespoň z tohoto pohledu lze tedy korigovat obavy z možného nahrazení 

tradičních komunit těmi virtuálními, protože minimálně v tomto případě je setkání tváří 

v tvář klíčovým aspektem vzniku přátelství. Zároveň se ukazuje, že vzhledem 

k přátelství, nejsou tyto dva světy od sebe oddělené, ale přátelství se prolíná přes jejich 

hranice.

Zároveň tato studie ukazuje, že předpoklad Pahla, který tvrdí, že na rozdíl od 

tradičních společností, v té moderní si naše přátele vybíráme svobodně na základě 

nějaké atraktivity, není vždy naplněn. [Pahl 2000] V případě herní guildy se jedná o 

skupinu, do níž se hráč formálně hlásí, aniž by znal ostatní její členy. Je tak v podstatě 

ve výběru přátel ve hře omezen na ostatní členy guildy, se kterými jej ovšem od počátku 

pojí pouze hraní hry a příslušnost k dané guildě. Můžeme se tak domnívat, že 

v některých případech je skutečně přátelství do určité míry stále dáno osudem podobně, 

jako tomu bylo v tradičních společnostech.  
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Závěr

Když jsem v úvodu zmiňoval předsudečné názory tvrdící, že hraní počítačové hry, byť 

onlineové, poškozuje nebo vylučuje sociální vztahy hráče, lze jim na základě této studie 

dát zčásti za pravdu. Ukázalo se, že pouze zpoza monitorů přátelské vztahy nevznikají. 

Zároveň ale hraní MMORPG hry v tomto případě vedlo k navázání kontaktu s novými 

lidmi, na základě čehož poté došlo k osobnímu setkání a vzniku přátelských vztahů. 

Výsledky této studie jsou sice obtížně zobecnitelné, ale mohla by fungovat jako podklad 

pro další zkoumání, například kvantitativního typu.
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Příloha č. 1: Scénář rozhovoru (text)
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