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1.Úvod 
 

 Virtuální světy se postupně stávají součástí života čím dál většího počtu lidí. Ve své 

studii společenské a ekonomické koordinace Edward Castronova (2005 in Bainbridge, 2010) 

poukázal, že porovnávání výsledků z různých virtuálních světů je stejně přínosné jako 

porovnávání těch ze světa reálného a dodává, že se v tomto novém prostředí bude 

odehrávat čím dál větší část lidského života, ekonomie a kultury a musí být tudíž 

prozkoumány jako důležitý samostatný fenomén. Podle odhadu Balkina a Novecka (2006) se 

v roce 2006 pravidelně účastnilo dění v nějakém virtuálním světě 20 až 30 miliónů lidí, kteří 

průměrně strávili hraním téměř 22 hodin týdně (Balkin & Noveck, 2006 in Messinger et al., 

2008). Toto číslo se od roku 2006 nepochybně neustále zvyšuje. World of Warcraft (WoW) je 

jedním z nejznámějších a také co se hráčské základny týče jedním z největších virtuálních 

světů. Řadí se mezi tzv. Massive Multiplayer Online Role-Playing Games1 (MMORPG) s dějem 

zasazeným do fantasy prostředí světa jménem Azeroth. Hráč si zde vytvoří svůj avatar - 

vlastní charakter  - při jehož vytváření má na výběr z mnoha ras zastupujících dvě opoziční 

znepřátelené frakce – Alianci a Hordu – a mnoha rolí, které bude vytvořená postava zastávat. 

WoW se řadí mezi tzv. Světy s předem danými úkoly a cíli, kde hráčův avatar může volně 

cestovat po světě a získává přitom zkušenosti, za které pak sílí a získává různé dovednosti 

(Lastowka & Hunter, 2006 in Messinger et al., 2008). Hlavním zdrojem zkušeností jsou úkoly 

které poskytují tzv. Non Player Character (NPC, nehráčské postavy ve hře). V rámci obou 

frakcí ve hře poté vznikají organizovaná uskupení hráčů, tzv. gildy. Ty si hráči mohou zakládat 

sami, mohou také požádat o členství v již existující, anebo se také do žádné řadit nemusí. Ve 

hře je hráč nehledě na to, zdali patří do guildy, nebo ne, neustále obklopen ostatními hráči a 

bez notné dávky socializace a kooperace s ostatními hráči se hra tedy nedá hrát. 

 Gender se netýká pouze vnějších fyzických rysů, ale je to soubor chování, postojů, zájmů, 

aktivit a hodnot, které považujeme za přirozené nebo příznačné pro muže a ženy, v tomto 

případě pro mužské a ženské postavy. 

                                                           
1
 Hromadná online videohra na hrdiny 
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2. Teoretické zakotvení práce 
  

2. 1 Massively Multiplayer Online Games a Massive Multiplayer Online 

Role-Playing Games 
 

 MMO hry, popřípadě MMOG, jsou zkratkou názvu Massively Multiplayer Online 

Games, což je do češtiny obecně překládáno jako masově hrané online videohry2 nebo pouze 

online videohry. Rozdíl mezi online videohrami a staršími počítačovými videohrami spočívá v 

tom, že online videohry jsou určené pro velké množství hráčů. Toto množství se může u 

různých videoher lišit, ale většinou se pohybuje kolem několika tisíc hráčů hrajících 

současně. MMO hry se také na rozdíl od obyčejných multiplayer videoher (tj. her pro více 

než jednoho hráče)  zpravidla odehrávají ve vlastním rozlehlém a velmi komplexním světě s 

vlastní historií, rasami apod. Hráč si na začátku musí zvolit svou postavu - avatar - se kterým 

poté vstupuje do hry a má možnost interagovat s ostatními avatary jiných hráčů. Podstatné 

je, že veškerá interakce mezi avatary i prostředím hry probíhá v reálném čase - ostatní hráči 

vaši činnost vidí souběžně, jak ji provádíte. Nejběžnějším typem MMO her jsou Massive 

Multiplayer Online Role-Playing Games (MMORPG). Dodatek role-playing game (RPG) se dá 

chápat jako hraní si na nějakou postavu, čili že se hráč vžívá do svého avatara. Zatímco 

většina starších počítačových videoher je lineárních, MMORPG včetně WoW jsou velmi 

nelineární. Lineární videohry hráči nabízí pouze jednu možnou cestu k dosažení cíle či k 

jejímu dokončení, zatímco v nelineárních videohrách se hráč může dle libosti pohybovat 

hrou a volit z mnoha možností k dosažení cíle a úspěchu, díky čemuž hráč může hrát hru po 

svém (Richard Rouse III., 2001 in Bainbridge, 2010). Čím více je hra nelineární a čím více 

možností nabízí, tím spíše se stává světem. Důležité je také to, že má hráč možnost vytvořit si 

ve hře něco podle svého (Bainbridge, 2010), což má hráč například možnost hned při tvorbě 

jeho avatara, kde hry nabízí různě široká spektra možností úprav jeho vzhledu a schopností. 

 

                                                           
2
 Ačkoli je tento název překládán jako masově hrané online hry, termín videohry používám pro přehlednost a 

rozlišení, například od online karetních her. 
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2.1.1 Virtuální světy a jejich kultura 

 

 Andrade (2009) připisuje virtuálním světům šest základních vlastností. Jsou to: 1. 

společné místo - možnost souběžné hry více hráčů najednou; 2. grafické uživatelské 

prostředí, které virtuální svět zobrazuje vizuálně; 3. bezprostřednost - jednotlivé interakce se 

dějí v reálném čase; 4. interaktivita - virtuální svět hráčům umožňuje měnit, rozvíjet, stavět či 

navrhovat vlastní obsah; 5. stálost - virtuální svět existuje nehledě na to, zdali jsou jednotliví 

hráč online nebo ne; 6. socializace/ komunita - virtuální svět dovoluje a podporuje vznik 

sociálních skupin jako jsou týmy, gildy, kluby, kliky, spolubydlící, sousedi apod. Na základě 

těchto vlastností se tedy virtuální světy dají definovat jako „sdílená, stálá, dynamická a 

obrazná počítačově generovaná prostředí, která skrze ovládání daného avatara hráčům 

umožňují vzájemnou interakci a široké spektrum aktivit" (Andrade, 2009: 12) 

 Tom Boellstorff (2009) považuje za jeden z nejužitečnějších náhledů na kulturu ten, 

který ji nepovažuje za pouhý souhrn jednotlivých osobností, ale za fenomén, který utváří a 

zároveň je utvářen těmi, kteří se na něm nějakým způsobem podílejí. Kultura není jen to, co 

lidé dělají, ale také to, co tvrdí, že dělají, a co si myslí. Robert V. Kozinets (2010) tvrdí, že se o 

kultuře online (umělých) světů dá říci to samé, a argumentuje, že se toho z komparativní 

perspektivy v online prostředí moc vyloženě unikátního neděje, a že tudíž nemá ani cenu 

mluvit o „cyberkultuře", stejně jako se nepoužívá termín „kultura kola" nebo „kultura 

elektřiny". Online komunity podle něj nejsou pouze virtuální - online komunity se totiž 

skládají ze skutečných, a ne virtuálních lidí, kteří se mnohdy i osobně setkají. „Online 

komunita je tedy komunitou a sociální skupinou, která je „reálná" pro její účastníky a má 

tedy také značný vliv na jejich chování" (Kozinets, 1998 in Kozinets, 2010: 15). 

 Pokud se zaměříme na samotný herní prostor a jeho vytváření, Marinka Copier (2007) 

argumentuje, že prostor hry není daným místem, ale je konstruovaný a vyjednávaný nejen 

mezi hráči a producenty hry ale i mezi hráči samotnými. Jako metaforu pro práci s herním 

prostorem nabízí výraz síť, která je stejně jako herní prostor flexibilní, propustná a 

dynamická (Schechner, 1993 in Copier, 2007). 

 Bainbridge (2010) ve svém výzkumu World of Warcraft zjistil, že své avatary vnímal 

téměř jako reálné lidi. Z jeho několika odlišných avatarů, které během výzkumu vytvořil, měl 

v jeho mysli každý svou vlastní osobnost, přičemž byly „z velké části mnou, ale zároveň i 
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něčím jiným než já" (Bainbridge, 2010: 16). Pro hráče se hra stává místem, kde si mají 

možnosti skrze svůj charakter vytvořit alternativní osobnost, která může a nemusí odpovídat 

jejich preferencím v reálném světě. 

 

2.1.2 Představení World of Warcraft 
 

 V této kapitole stručně představím World of Warcraft, jeho herní principy a pozici 

hráče. Jednotlivým rasám a hernímu systému se pak blíže věnuji v kapitole Role - playing ve 

WoW. 

 Hra World of Warcraft byla společností Blizzard poprvé představena v roce 2004 jako 

pokračování příběhu známého ze hry Warcraft I- III3. Již v roce 2006 měla 6 miliónů hráčů. 

Svého vrcholu popularity hra dosáhla v roce 2010, kdy se počet hráčů vyšplhal až na 

12miliónů, čímž se stala nejpopulárnější MMORPG hrou všech dob. Na konci roku 2013 činil 

počet hráčů 7.8 miliónů.45 Vysvětlení možné příčiny takto vysoké popularity nabízí R. 

Op'tland (2009). World of Warcraft podle něj uspěl především zásluhou toho, že hráčům 

nabídl zjednodušené a intuitivnímu uživatelskému prostředí, které hru zefektivnilo a také 

díky tomu, že hráči nabídl mnoho informací o světě, ve kterém hraje, což hře umožnilo 

nabídnout mnohem předvídatelnější herní zážitek nehledě na to, jak hráč hru hraje. „Díky 

těmto metodám byl Blizzard schopen nabídnout herní komunitě WoW relativně konzistentní 

a homogenní herní zážitek, což se projevilo na prudkém růstu jeho popularity" (Op'tland, 

2009: 19). WoW byl také pro většinu hráčů prvním setkáním s MMO videohrou, takže se jeho 

názvosloví ustálilo jako „lingua franca" odvětví MMO videoher a hra samotná se stala 

referenčním bodem pro většinu diskusí o tématech vztahujícím se k MMO videohrám 

(Op'tland, 2009). 

 World of Warcraft svým hráčům nabízí nadmíru (tisíce) různých úkolů a širokou škálu 

jiných možností trávení času ve hře, takže není možné ji jako celek dohrát. Nejbližší podobou 

konečného cíle je dosažení nejvyšší úrovně, které charakter může ve hře dosáhnout, ale ani 

to však zdaleka neznamená konec. Díky vysokému počtu hráčů na každém serveru (několik 

                                                           
3
 Více o příběhu hry je dostupné na stránkách http://eu.battle.net/wow/en/game/the-story-of-

warcraft/chapter1 
4
 Http://www.statista.com/statistics/276601/number-of-world-of-warcraft-subscribers-by-quarter/ 

5
 Do těchto počtů však nejsou započítáni hráči hrající na neoficiálních serverech a tudíž by výsledný počet hráčů 

měl být ještě o mnoho vyšší. 
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tisíc současně hrajících hráčů) se ve hře vytváří složitá sociální struktura a nesmírně bohatý 

sociální život. Hra nabízí široký prostor pro hráčovu kreativitu, který ovšem zároveň není 

úplně neomezený. Jedno z hlavních omezení ve hře je při vytváření vlastních virtuálních 

objektů6, kdy se hráč musí spokojit s omezenou škálou možností (Bainbridge, 2010). 

 Po instalaci, spuštění hry a úspěšném přihlášení se do svého účtu si hráč nejprve musí 

vytvořit vlastní avatar, neboli charakter, který ho bude ve hře zastupovat. Každý charakter 

má sadu specifických schopností (útoků či kouzel). Kromě nich má i soubor určitých, číselně 

vyjádřených vlastností. Všechny charaktery mají určitý počet životů, které vyjadřují, kolik 

zranění charakter vydrží, než zemře. Dalším údajem je mana (či její obměny), která je 

měřítkem energie charakteru. Každá schopnost totiž spotřebovává určitou část many a tento 

ukazatel vyjadřuje, kolik jí charakter má maximum a kolik jí zbývá, z čehož hráč odhadne, 

kolik schopností bude moci ještě použít. Všechny zmíněné údaje se dají různými způsoby 

zvyšovat. Charakteru se s každou vyšší dosaženou úrovní zvyšuje počet životů i many a jeho 

schopnosti se stávají silnějšími (ubírají nepříteli více životů nebo poskytují hráči vyšší užitek) 

a navíc charakter během hry získává různé předměty a výstroj, které mu poskytují zvýšení 

určité sady bonusů, jako například více životů, síly, odolnosti vůči magii atp.  

 Při tvorbě svého charakteru má hráč na výběr z 10 ras a 10 poslání.7 Těchto deset ras 

je rovnoměrně rozděleno mezi dvě frakce: Hordu a Alianci. Horda je zastoupena orky, 

nemrtvými, taureny, trolly a krvavými elfy a Aliance lidmi, trpaslíky, nočními elfy, gnómy a 

rasou draenei. Každá rasa je nejen vzhledově odlišná,8 ale má také vlastní rasové vlastnosti a 

schopnosti. Obecně by se dalo říci, že jsou to vlastnosti či schopnosti spojené s prostředím, 

ve kterém rasa žije či s jejím vzezřením: například rasa tauren je mohutné postavy a je 

spojována s přírodou. Její zástupci jsou tedy o trochu odolnější vůči útokům na přírodní bázi, 

mají vyšší počet životů, jde jim lépe bylinářství a mohou také dupnout a chvilkově tak 

omráčit nepřítele. Jsou to všechno ovšem pouze nepatrná zvýhodnění v rozmezí desetin 

procent, která mají rasy navíc rozdělené vyrovnaně a ve výsledku tak ve hře nehrají nijak 

výraznou roli. Všechny rasy mají na výběr ze dvou pohlaví: mužského nebo ženského. Zdali se 

hráč rozhodne pro ženu, nebo muže nijak schopnosti charakteru ve hře neovlivňuje. Hráč má 

                                                           
6
 například při výrobě meče či róby pro svůj charakter. 

7
 Tyto údaje platí pro rozšíření hry Wrath of the Lich King. V dalších rozšířeních - The Burning Crusade a Mists of 

Pandaria byly přidány nové rasy, poslání i profese.  
8
 viz. příloha 1. 
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dále možnost drobně upravit vzezření svého avatara - dá se změnit barva kůže, tvar obličeje, 

účes, barva vlasů, případně střih vousů a další drobné úpravy. Dalším krokem je volba class, 

neboli jaký typ herní role bude charakter zastávat. Hráč má na výběr válečníka, paladina, 

lovce, zloděje, kněze, rytíře smrti, šamana, mága, warlocka9 nebo druida. V rámci každé 

frakce je na výběr ze všech, ale ne každá rasa má možnost zastávat všechny class, například 

nemrtví mají na výběr pouze válečníka, lovce, rytíře smrti, šamana nebo druida. Zvolenou 

class hráč po vytvoření charakteru již nemůže měnit a pokud mu nevyhovuje, musí si založit 

nový charakter a vybrat si jinou class. Class se dají rozdělit i podle typu preferovaného 

souboje, a to buď souboje nablízko pomocí fyzických útoků nebo z povzdálí pomocí magie.  

 V rámci class má hráč poté během hry na výběr ze tří užších specializací. Tyto 

specializace má každá class jiné, jejich výběr není nijak závazný a hráč je může podle libovůle 

střídat. Na základě class a výše zmíněné specializace pak hráčův charakter zastává jeden ze 

tří herních archetypů, jakési další obecnější specializace. Charakter pak buď působí jako tank, 

který je přímo u nepřítele a snaží se na sobě udržet pozornost a útoky nepřátel; bojovník 

(tzv. DPS10), který se snaží nepřítele buď zblízka nebo zpovzdálí zabít; a léčitelé, kteří se snaží 

všechny charaktery ve skupině udržet na živu a vždy stojí v povzdálí. Všechny class mají v 

rámci jejich tří užších specializací možnost zastávat pozici bojovníka, zatímco pozice tanka a 

léčitele je možná pouze u některých. Z toho tedy vyplývá, že některá poslání jsou 

univerzálnější než jiná.11 To, jakou class si hráč zvolí, ovlivňuje, jakou výstroj jeho charakter 

bude moci oblékat. Typ výstroje také odpovídá preferovanému stylu boje: ti, kteří preferují 

boj na dálku, nosí látkovou nebo koženou výstroj a ti, co preferují boj nablízko, nosí výzbroj 

kovovou nebo koženou.12 Látková zbroj poskytuje menší ochranu před zraněním, ale zase 

podporuje rychlost, takže je ideální právě pro boj na dálku a léčení. Kovová zbroj naopak 

dodává odolnost a více životů, protože zástupci class s kovovou výstrojí bojují v blízkosti 

nepřítele a získávají mnoho zranění. Kožená výstroj poskytuje větší ochranu než látková a 

nižší než kovová, protože zástupci těchto herních archetypů se sice dostávají do blízkosti 

nepřítele, ale mají mnoho úhybných manévrů a nebojují tak otevřeně.  
                                                           
9
 Černokněžník 

10
 Z anglického Damage per Second - zranění za vteřinu 

11
 Paladin a druid můžou zastávat všechny tři herní role a jsou tedy nejuniverzálnější class. Pouze bojovnická 

poslání jsou warlock, zloděj, lovec a mág. Rytíř smrti a válečník můžou být jak bojovníci tak i tankové a kněz se 
šamanem můžou být bojovníci nebo léčitelé. 
12

 Mágové, warloci a knězi nosí pouze látkovou výzbroj; lovci, zloději a druidi pouze koženou a válečníci, 
paladini a rytíři smrti kovovou. 
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 Hráč ve hře hraje buď proti počítačem generovaným nepřátelům, což se označuje 

jako Player versus Environment (PvE - hráč proti prostředí) anebo proti ostatním hráčům, což 

je zastoupeno pod zkratkou Player versus Player (PvP - hráč proti hráči). Ve hře je zpočátku 

hráčovým cílem dosáhnout nejvyšší úrovně, což je možné získáváním bodů zkušenosti, které 

hráč získává plněním různých úkolů (questů), získaných od nehráčských postav (Non player 

character - NPC), a zabíjením nepřátel. Hráč postupně prochází různorodými lokacemi, které 

odpovídají úrovni jeho charakteru, a získává nové a lepší schopnosti a také výstroj (oblečení, 

doplňky a zbraně), která jeho charakter dále vylepšuje. 

 Hráč může hrát sám nebo ve skupině více hráčů, ale ať už se rozhodne jakkoli, téměř 

vždy jsou v okolí další hráči, takže hráč není téměř nikdy sám úplně. WoW je také vybaven 

systémem různých chatů, skrze které spolu hráči písemně komunikují. Jednak jsou ve hře 

chaty veřejné, například celosvětový chat nebo chat dané oblasti. Dalším typem jsou chaty 

soukromé, které jsou viditelné jen pro danou skupinu hráčů, nebo pouze pro dva hráče. Hráč 

takto může při hraní komunikovat s kýmkoli chce či potřebuje. Kromě chatové komunikace 

má hráč k dispozici i tzv. emoty, které zastupují především neverbální komunikaci jeho 

charakteru jako například mávání ostatním, ukazování apod. 

 Cesta k nejvyšší úrovni hráči zabere přibližně několik dní.13 Po dosažení nejvyšší 

úrovně hra ovšem nekončí, hráči se otevírá množství dalších možností a novým cílem se 

stává být pokud možno nejlepší, což znamená mít co nejlepší výstroj. Hráč si touto dobou již 

pravděpodobně našel přátele a dostal se do gildy. Gilda je uskupení hráčů s podobnými cíly 

či prostě jen skupina kamarádů. Gilda samozřejmě není nutností, ale pro hráče je obecně 

výhodnější, pokud je v nějaké skupině, se kterou se stýká pravidelněji. Pokud totiž hráč A 

potká hráče B, který hraje dobře (resp. ví, co dělá) a přistupuje ke hře rozumně, tak je dost 

pravděpodobné, že až bude hráč A znovu hledat spoluhráče, tak se spíše obrátí právě na 

hráče B, než aby zkoušel štěstí s někým cizím. Dalším důvodem je také fakt, že hra je daleko 

zábavnější pokud hráč nehraje sám, ale s přáteli. Mnohá přátelství, které se ve hře vytvoří, se 

často přenesou i do reálného života a hráči se přátelí dále, i když hru už nehrají. Gildy 

vytvoření spolehlivé skupiny a přátelství zjednodušují tím, že v jejich rámci spolu lidé hrají 

                                                           
13

 Tato doba se samozřejmě výrazně liší podle toho, jak často a dlouho hráč hru hraje, jak intenzivně se věnuje 
získání dalšího levelu a také podle toho, jak dobře hru zná. 



8 
 

pravidelně a postupně se tak poznávají. Jistou vhodnost členů zaručují gildovní pravidla14, 

která členové musí dodržovat, jinak mohou být z gildy vyloučeni. 

 Po dosažení maximální úrovně charakteru přichází tedy fáze hry, kdy se hráč snaží 

sehnat co nejlepší výstroj pro svůj charakter. Čím lepší výstroj je, tím vyšší je její udaná 

úroveň.15 Výstroj lze opět sehnat několika způsoby a to skrze PvP a PvE odměny, vyrobit si 

vlastní, či si ji koupit. 

 PvP způsob zahrnuje účast na organizovaných bojištích, kde se setkávají týmy mnoha 

hráčů Aliance a Hordy, které proti sobě soupeří v různých situacích,16 a také hodnocené 

arény, kde hráči ve vlastním utvořeném týmu po 2, 3 nebo 5 hráčích hrají proti týmům jiných 

hráčů. Za každou výhru hráč získá odměnu v podobě bodů, které poté může vyměnit za části 

výstroje, u které samozřejmě platí, že čím lepší výstroj, tím více bodů stojí. 

  Co se zisku výstroje prostřednictvím PvE týče, hráči zde ve skupině (tzv. raid) 5, 10 či 

25 hráčů prochází dungeony (kobky či pevnosti), plné nepřátel, mezi kterými jsou někteří 

speciální (tzv. bossové). Dungeonů je ve hře mnoho typů s různými úrovněmi obtížností, 

přičemž v každém se dá získat jiná unikátní část výstroje. S ohledem na velikost a obtížnost 

dungeonu a také vzhledem ke kvalitě skupiny může dungeon trvat v rozmezí od 15 minut až 

po několik hodin. V případě PvE se nejvíce projeví užitečnost herních archetypů rozdělující 

úlohy hráčů na tanka, bojovníky a léčitele. Při boji s bossy je velmi důležité aby všichni hráči 

dodržovali taktiku a aby každý hráč dělal, co má dělat. Proto je důležité zajistit, aby hráči byli 

spolehliví, spolupracovali a byli pokud možno v co nejlepší výstroji, což se nejlépe zajišťuje 

pokud jsou to hráči, se kterými nehrajete poprvé. Po smrti bosse zůstane na místě jistý 

finanční obnos, který je rovně rozdělen mezi všechny hráče, a také několik částí vzácné části 

výstroje. U každého bosse je znám seznam veškeré unikátní výstroje, kterou po sobě může 

zanechat, ale vždy po sobě zanechá jen několik věcí z tohoto seznamu, o které hráči ve 

skupině musí nějak podělit. Ve výsledku tak hráč musí daného bosse (a s tím většinou i celý 

dungeon) zabít mnohokrát, než získá potřebnou část výstroje. Získáním jedné části výstroje 

však hráč dosáhl pouze malého úspěchu, jelikož se celá výstroj skládá z 16 nebo 17 částí, a 

                                                           
14

 Každá gilda si může vytvořit svá vlastní pravidla. Mezi nejčastější patří požadavek aby se hráč k ostatním 
choval vstřícně a přátelsky a nedělal svým chováním gildě ostudu. 
15

 Například je tedy výstroj úrovně 239 lepší než úrovně 119. 
16

 Například dobývání pevnosti, kdy je po určitý čas  jeden tým v pozici obránců a druhý v pozici útočníků a poté 
se situace vymění, nebo ve hře na získání soupeřovy vlajky. 
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existuje mnoho typů a alternativ, každá z jiného dungeonu nebo u jiného bosse. Postupné 

sbírání čím dál lepší výstroje tak hráči ve hře zabere zdaleka nejvíce času.17 

 PvP a především PvE jsou tedy ve World of Warcraft hlavní náplní zabírající většinu 

hráčova času stráveného ve hře. Ta ovšem skýtá i množství jiných variant jak trávit volný čas. 

Jednak nabízí řadu sezónních festivalů a akcí (Lunární Nový Rok, Vánoce, slunovrat atd.), kdy 

je pro hráče připraveno mnoho nových úkolů, dočasných PvE lokací apod. Hráči se také 

mohou věnovat profesím jako kování zbraní, těžbě minerálů, sběru rostlin, výrobě výstroje z 

látky, kůže či kovu nebo výrobě technických součástek, kdy z každé profese kromě výrobků, 

které jsou jedním z hlavních hráčových příjmů peněz, plyne pro hráčův charakter i určitý 

druh výhod. Na každém charakteru může ovšem mít hráč v jednu dobu18 vždy jen dvě 

profese, ke kterým má ještě automaticky každý charakter možnost první pomoci a rybaření 

jako dvou speciálních profesí navíc. Dále může hráč sbírat různá zvířata (tzv. pet - společník, 

který doprovází váš charakter a který kromě okrasy žádnou jinou funkci neplní) a mounty 

(koně, draci a jiná zvířata která urychlují cestu tím, že nemusíte pěšky). Všechny činnosti jsou 

odměňovány známkami úspěchu19, které jsou odměnami za seznam různorodých cílů, 

kterých se hráči snaží dosáhnout. Jejich rozsah je velmi široký - od úkolu vyhrát duel proti 

dalšímu hráči, dosáhnout maximální herní úrovně, mít charakter oblečený v nejlepší možné 

výstroji, mít profese na nejvyšší možné úrovni, až například po volný pád 150 metrů aniž by 

charakter na konci zemřel. Mimo výše zmíněné aktivity je vždy také možností jen pobíhat po 

okolí a nedělat nic konkrétního, postávat ve městě a bavit se s ostatními hráči v chatu, 

pomáhat ostatním s čímkoli je potřeba, či naopak škodit hráčům z protější frakce, nebo si 

založit nový charakter a začít vše od začátku. Každý hráč upřednostňuje jiný druh zábavy, ale 

vždy je to kombinace všeho výše zmíněného. V jakém poměru ovšem už záleží čistě na hráči. 

 

 

 

                                                           
17

 Zde je nutné brát v potaz, že hráč pokaždé potřebuje sehnat víceméně kompletní set jisté úrovně  výstroje, 
aby obstál v dungeonu obtížnější úrovně a tato situace se mnohokrát opakuje než dosáhne té nejlepší 
kompletní výstroje. 
18

 Profesi se může kdykoli odnaučit a vybrat si jinou. 
19

 Dá se brát ve smyslu bobříků. 
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2.1.3 Role-playing a role-playing games 
 

 Role-playing (RP) můžeme obecně přeložit jako hraní určité role či jako hraní si na 

někoho.20 Základním principem role-playing hry je, že v ní každý přebírá hráč jinou identitu 

než má ve skutečnosti. Hráč se snaží vžít do charakteru který zastupuje a jednat jednak podle 

vlastního uvážení jak by se daný charakter měl chovat, ale také podle pravidel a příběhu 

světa, ve kterém daný charakter žije. Hráč se tedy vžívá do role a jedná jako mág, válečník či 

elfský princ. Role-playing je vždy také sociální interakcí více než jednoho člověka, například v 

případě MMORPG a největších LARPů i až několika tisíc21. M. Copier (2007) zdůrazňuje fakt, 

že je nutné rozlišovat mezi role-playing hrami a role-playingovým jednáním. „Role-playing 

jako hraní či předpokládání nějaké konkrétní role můžeme uplatnit v mnoha formách a v 

mnoha hrách - nejen v těch role-playingových. Role-playingové hry pouze nabízejí specifická 

pravidla a prostředí, které role-playing usměrňuje" (Copier, 2007: 3). I přesto je nejčastěji 

role-playing přítomný v role-playingových hrách, jejichž zástupcem nejsou pouze MMO 

videohry, nýbrž i hry daleko starší. Role-playingové  hry mají velmi komplexní pravidla, mají 

často nelineární děj a poskytují širokou škálu možností a forem. „Role-playing má v západní 

kultuře dlouhou historii v podobě dětských her a to jak v rámci divadla či her výchovných. 

Avšak jako komerční produkt se fantasy role-playing objevil v roce 1970 s vydáním hry 

Garyho Gygaxe a Dave Andersona Dungeons and Dragons (D&D, 1974)." (Copier, 2007: 2). 

Stolní RP hry nezahrnovaly (a dodnes nezahrnují) fyzické hraní hráčů -  odehrávaly se pouze 

na papíře a ve fantazii jednotlivých hráčů, jak například popisuje Tychsen et al. (2006: 255) 

„... v RP hře hrané hráči sedícími kolem stolu jsou jednotlivé úkony popisovány samotnými 

hráči, např. „Běžím a stoupám si vedle mého přítele." Postupně hráči začali tyto fantasy 

charaktery také ztvárňovat i fyzicky a vznikly tak vznikly Live-action role-playing akce (tzv. 

LARP) (Copier, 2007). Hráči se na těchto plánovaných akcích převlékají do kostýmů, přijímají 

jinou identitu a pohybují se v improvizovaném prostředí. „Na LARP může být nahlíženo jako 

na zvláštní kategorii RPG díky jeho dvěma unikátním vlastnostem: a) hráči fyzicky ztělesňují 

své postavy, a b) hra se odehrává ve fyzickém rámci“ (Tychsen et al., 2006: 255). Díky tomu, 

že mnoho fanoušků tohoto žánru pracovalo jako počítačoví specialisté se prvky fantasy i 

                                                           
20

  Nejčastěji na hrdinu, ale může to být i negativní či nehrdinská role. 
21

 Německý LARP Conquest hostí 6000 hráčů a přibližně 1500 NPC. 
http://www.live-adventure.de/ConQuest_english/informationen.php 
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Dungeon and Dragons začaly objevovat i v počítačových hrách, nejprve v podobě textových 

virtuálních světů a role-playingových her, tzv. MUD (Multi User Dungeon22), a o mnoho let 

později také v podobě grafických 3D MMORPG (Copier, 2007). MMORPG sdílí s velkými LARP 

akcemi mnoho znaků: jednak fyzickou aktivitu (která je v MMORPG zprostředkována 

avatarem), možnost vysokého počtu hráčů ve hře, nízký poměr administrátorů vůči hráčům, 

nedostatek pevné příběhové kontroly, zaměření na vzájemné interakce mezi hráči a nakonec 

úsilí poskytnout hráčům prostředí pro vyprávění příběhu. Co se týče rozdílů, u LARP akcí se 

předpokládá, že účastník bude přítomný po minimálně většinu nebo celý průběh hry, což se 

u MMORPG předpokládat rozhodně nedá (Tychsen et al., 2006). 

 Na základě Huizingova argumentu, že hra je rituál a rituál je hra, protože: "Formálně 

neexistuje žádný rozdíl mezi označením místa pro posvátný účel a označením místa pro 

pouhý účel hry" (Huizinga, 1955 in Copier, 2007), Copier (2007) při kladení důrazu na rituální 

elementy role-playingu navrhuje místo popisování fantasy role-playingu jako typu 

konkrétního rituálu, popisovat jej jako souboru vystoupení či rituálního jednání. 

„...analogový23 i digitální24 fantasy role-playing může být brán jako soubor vystoupení nebo 

také rituálního jednání, ve kterém hráči propojují světy a zároveň konstruují herní prostor, 

identity a významy" (Copier, 2007: 8). 

 

2.1.3.1 Avatar, NPC 
 

 Již jsem zmínila, že avatar je prostředek, skrze který se hráč účastní děje ve hře. 

„Slovo „avatar“ pochází ze sanskrtu a vyjadřuje ztělesnění Boha na Zemi. V angličtině pak 

bylo všeobecně použito pro označení hráčovy reprezentace ve virtuálním světě“ (Pearce, 

2009: 21) poté, co se poprvé objevilo v MMORPG Ultima Online (1997). Avatar můžeme 

považovat za lidskou reprezentaci, projekci sebe sama ve virtuálním světě, která hraje 

významnou roli ve vztahu k zážitku ze hry a která hře (ve většině případů) dává lidskou tvář 

(Andrade, 2009). S vývojem technologií a daleko lepším grafickým zpracováním máme 

možnost mít avatar čím dál lépe graficky propracovaný. „Bohatost a poddajnost možností, 

                                                           
22

 Doslovně přeloženo jako „Kobka pro více hráčů" 
23

 Analogové RPG jsou stolní RPG a LARPy 
24

 Digitální RPG jsou MMORPG 
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skrze které můžeme prožívat virtuální svět, nám umožňuje daleko přesnější reprezentaci 

mysli uživatele a do určité míry, poprvé v historii, také neverbální komunikaci" (Andrade, 

2009: 14). 

 V prostředí MMORPG ovšem nenarazíme pouze na avatary ostatních hráčů. Kromě 

nich se ve hře vyskytuje také velké množství nehráčských postav. Tyto postavy jsou nazývány 

Non-player character (NPC) a jsou to například prodejci surovin, bankéři, stráže či nepřátelé. 

NPC ve hře plní řadu důležitých rolí - jednak ekonomickou (obchodníci, odměny), pomocnou 

(trenéři,navigace, informace, cestování), ale i roli dějovou (zadávání úkolů a vysvětlování 

herního příběhu). Mnoho NPC ve hře taktéž působí jako obyvatelé světa, kteří k hráči nemají 

žádný vztah a pouze činí herní svět obydleným. NPC jsou předem naprogramovaní a hráč na 

ně nemá žádný vliv.  

 

2.1.3.2 Role-Playing ve WoW 
 

 Role-playing ve WoW můžeme najít v mnoha podobách. Jednak existují přímo role-

playing servery, kde se od hráčů role-playing očekává. Role-playingu se taktéž do jisté míry 

věnují i hráči na obyčejných serverech, kde ale tato míra záleží čistě na vůli hráčů. Hráči 

hrající na role-playingových serverech se musí chovat podle role-playingových pravidel 

serveru a vždy být chováním věrni svému charakteru. To znamená, že se ve hře hráči 

například vůbec nebaví o reálném životě, nepoužívají pro sebe jiná jména, než jméno svého 

charakteru a podobně. Role-playing  servery hráčům poskytují příležitost vytvořit si charakter 

s příběhem, který místo pouhého postupování od úkolu k úkolu, na základě vlastní motivace 

ostatním pomáhá či maří jejich snahy (Bainbridge, 2010: 7). Komplexnost celého světa World 

of Warcraft je podložena propracovanou historií, která vysvětluje důležité historické 

události, původ ras,  jejich motivace a mnohé další informace. Jednotlivé úkoly, které hráč 

plní navíc fungují jako pokračování dějové linie, kde hráč je hrdinou, který se zjevil v nouzi o 

pomoc. Hráč si svůj charakter také dále utváří pomocí class, archetypů a profesí. Díky tomuto 

mají hráči při role-playingu k dispozici propracovanou strukturu a stereotypy, na které 

mohou navazovat. Zásluhou těchto vlastností je WoW pro role-playing ideální. Údaje, o které 

se hráči při role-playingu opírají, ovšem slouží především jako rámec, nikoli jako pevně daná 

pravidla. Hráč tak může libovolně kombinovat stereotypní vlastnosti hrané rasy se svou 
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fantazií. Například orkové jsou ve hře považováni za ne příliš inteligentní rasu mající sklony k 

násilí. Tomu odpovídají i pro orky přístupné class, které umožňují především specializaci 

bojovníka nebo tanka. Hráč hrající za orka se tedy může držet těchto vlastností, ale může se 

také rozhodnout pro výjimečnost: orka jemných mravů šířící osvětu a mír. Hráči zde na rozdíl 

od obyčejných hráčů nehledí na to, co je pro ně číselně výhodné. 

 

2.2 Gender 
 

 Gender je každodenní součástí našeho života, nehledě na to, zdali jde o život offline 

nebo online. V této kapitole se budu věnovat genderu jednak z obecného pohledu, ale také z 

pohledu v jakém je gender prezentován v počítačových hrách a to především ve hře World of 

Warcraft. 

 

2.2.1 Gender obecně 
 

 Podle Renzetti a Currana (2003) je gender (maskulinita či femininita) společenskou 

kategorií a lidé jej konstruují na základě biologického pohlaví. Genderu se přímo či nepřímo 

učíme již od útlého věku. „Od okamžiku svého narození jsou dívky vnímány jako křehké a 

líbezné a chlapci jako silní; takové jsou obecně přijímané genderové stereotypy, které se 

promítají do očekávání vztahujících se k chování dětí" (Renzetti, Curran, 2003: 93). Tato 

genderově podmíněná očekávání se na děti přenášejí skrze socializaci. „Socializace je proces, 

jehož prostřednictvím si lidé předávají a vstřebávají společenské hodnoty a normy, včetně 

těch, které se týkají genderu" (Renzetti, Curran, 2003: 93). Genderová socializace může být 

vědomé úsilí, kdy je určité genderové chování odměňováno nebo trestáno, přičemž 

negativním sankcím bývají nejčastěji za své genderu nepřiměřené chování podrobováni 

chlapci. Kromě vědomé a velmi přímé socializace má na děti také vliv to, jak jednají dospělí 

mezi sebou, jak jednají s dětmi a například i hračkami. Oběma zmíněnými formami se 

vzájemně socializují i děti navzájem (Renzetti, Curran, 2003).  

 Předpoklady související s genderem jsou společností přijímané jako obecně platné a 

správné a lidé na nich zakládají svůj rozdílný přístup k mužům a ženám. Lidské jednání s 
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druhými je tedy i výrazně ovlivněno genderovými stereotypy, což jsou obecně platné obecné 

popisy, jak má maskulinita či femininita vypadat. A ačkoli gender může mít v různém 

kontextu různé významy, můžeme pozorovat opakující se tendenci vnímat gender jako 

dualismus muži - ženy, mužské - ženské, maskulinní - femininní (Corneliussen, 2008). 

Bourdieu (2000: 10) k genderu dodává: „Vypadá to, jako by dělení podle pohlaví bylo „v řádu 

věcí", tak jak se to říkává o něčem, co je normální, přirozené, a tedy nevyhnutelné: existuje 

objektivně ve věcech... v celém sociálním světě, a zároveň se ztělesňuje v tělech, v 

habitusech aktérů, kde funguje formou systémů schémat vnímání, myšlení a jednání." Fakt, 

že maskulinní řád nepotřebuje ospravedlňovat ani legitimizovat a že se zdá jako neutrální, 

dokazuje jeho dominanci. Kolektivní očekávání, ať už kladná nebo záporná, se stávají 

trvalými dispozicemi a ženy ve výsledku nemají sklon dělat něco, co se od nich neočekává, 

ačkoli se jim to neodpírá. Pod tlakem těchto očekávání jsou ovšem obě strany. „Výsada 

mužství je zároveň i past a platí se za ni neustálým, někdy až nesmyslným napětím a vypětím, 

k němuž každého muže nutí povinnost projevovat se za všech okolností jako muž" (Bourdieu, 

2000: 45). Mužnost potřebuje další muže, aby potvrdili její příslušnost ke skupině „pravých 

mužů". 

 

2.2.2 Gender v počítačových hrách 
 

 Stejně jako v realitě je i v počítačových hrách gender konstruován a v mnohém se 

tato konstrukce podobá našemu vnímání genderu mimo fiktivní svět (Corneliussen, 2008). 

Tradiční mužská převaha je v počítačových hrách patrná nejen u hlavních hrdinů, ale i u NPC. 

Většina herních aktivit bývá většinou spojována s muži. Věta „Holky přece počítačové hry 

nehrají", se tak postupně stala otřepanou pravdou, která se jen těžko vyvrací, i když proti ní 

mluví čísla z mnohých výzkumů. Například výzkum AOL25 z roku 2004 ukazuje, že především 

ženy nad čtyřicet let stráví hraním počítačových her (především puzzlí a karetních her) více 

času než muži nebo náctiletí obou pohlaví dohromady (Carr, 2006 in Corneliussen, 2008). Co 

se týče MMORPG her, ženy jsou zde sice stále v menšině, ale oproti hráčům, jejichž věkový 

                                                           
25

 America online, poskytovatel internetových služeb 
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průměr je 12 - 28 let, tvoří ženy skupinu, jejíž věkový průměr se pohybuje kolem 23 - 40 let a 

je tudíž výrazně starší (Yee, 2003 in Corneliussen, 2010). 

 Mnohé studie tvrdí, že hry často obsahují pro ženy nepřitažlivý genderovaný obsah, 

jako například velmi odhalující oděv (tzv. kombat lingerie ) (Fron et al., 2007 in Nardi, 2010), 

hypersexualizované typy ženských postav, prostředí války a bojů nebo strohý maskulinní 

herní design, využívající často militaristického či postapokalyptického prostředí, ve kterém se 

nejčastěji vyskytují tvrdé materiály, tlumené osvětlení a tmavá až monochromatická paleta 

barev (Fullerton et al., 2007 in Nardi, 2010). Takovýto herní trend je možné připsat tomu, že 

většinu vývojářů her tvoří muži. A ačkoli vývojáři tvrdí, že nevytváří hry tvořené vyloženě pro 

muže, ale pouze takové, které by sami rádi hráli, je jasné, že jsou právě díky takovéto 

převaze produkovány hry, které oslovují především muže (Jenkins, 2001). 

 Podle Salena a Zimmermana (2004 in Corneliussen, 2008) mohou být hry brány jako 

„ideologické systémy", které odráží offline kulturu, ve které jsou vytvářeny a hrány. V 

posledních letech počítačové hry začaly kromě vyloženě mužských hrdinů propagovat i 

ženské hrdinky, což může být reakce na feministickou kritiku toho, že jsou hry vytvářeny 

muži pro muže, nebo podle Salenova a Zimmermanova tvrzení také důsledek postupného 

zvyšovaní genderové rovnosti v západní společnosti (Corneliussen, 2008). 

 Gansmo, Nordli a Sørensen (2004 in Corneliussen, 2008) vyjmenovávají tři strategie, 

které byly použity k nalákání dívek a žen k hraní počítačových her. První strategie byla 

nejrozšířenější v osmdesátých a devadesátých letech a zakládala se na tvrzení, že na 

počítačových hrách nic špatného není, že to jsou ženy, které by se měly změnit. Kritika této 

strategie spočívala na zvýraznění faktu, že byly hry plné mužských hrdinů a ženy se v nich 

vyskytovaly pouze v pasivní pozici dámy v nesnázích a jako objekty násilí (Cassel and Jenkins, 

1998; Salen and Zimmerman, 2004 in Corneliussen, 2008) a také, že příběhově hry lákaly 

chlapce a vylučovaly dívky (Jenkins, 1998 in Corneliussen, 2008). Druhá strategie naopak na 

základě tvrzení, že dívky a chlapci mají rozdílné požadavky, navrhovala na trh uvést hry 

zaměřené přímo na dívky. To vedlo k vydání více či méně úspěšných her, které se oproti 

sportovním hrám nebo hrám s válečnou tématikou zaměřovaly na „děj točící se okolo hlavní 

postavy, téma přátelství a sociálních vztahů" (Cassel and Jenkins, 1998 in Corneliussen, 2008: 

66). Tyto „růžové hry" (Carr, 2006 in Corneliussen, 2008) byly ovšem zaměřené především na 

mladší dívky a kvůli konceptualizaci mužských a ženských preferencí vytvářely statický obraz 
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genderu, který neodpovídal rozmanitosti reálných mužů a žen (Corneliussen, 2008). S 

ohledem na tuto strategii vznikly i hry zaměřené na starší hráče, které představovaly příběh 

se ženou v hlavní roli hrdinky podle vzoru Lary Croft ve hře Tomb Raider (Core/Eidos, 1996 in 

Corneliussen, 2008). Podobné hrdinky jsou ve hrách vyobrazené ve více či méně 

hypersexualizované podobě a naskýtá se tedy otázka, zda je to kvůli posílení pozice hráček, 

jak tvrdí designéři her, či čistě pro vizuální potěšení mužů (Schleiner 2001; Kennedy 2002; 

Salen and Zimmerman, 2004 in Corneliussen, 2008). „Výzkumy prokázaly, že ženské hrdinky 

jsou prezentovány jako sexuální objekty mnohem častěji než mužští protagonisté. Jsou 

mnohem více hypersexualizované, mají přehnané vnady a jsou mnohem častěji než mužští 

hrdinové vyobrazovány polonahé nebo úplně nahé" (Downs and Smith, 2005 in 

Corneliussen, 2008: 67). Stereotypizace se ale nevyhnula ani mužským hrdinům. Ti jsou 

nejčastěji zobrazováni jako svalnatí a velmi maskulinní jedinci (Corneliussen, 2008). 

Třetí strategií byla snaha uznat důležitost obou pohlaví a vytvořit hry „napříč genderem", což 

neznamená to samé jako „genderově neutrální", ale pouze to, že se ve hře připisuje 

pozornost oběma genderům vyváženě (Corneliussen, 2008). Tato strategie nastolila 

problém, že ačkoli ženy byly podporovány v chování podobném mužům (které je často 

normou), u mužů naopak nebyly stejně tolerovány aktivity spojené se ženami (Cassel a 

Jenkins, 1998 in Corneliussen, 2008). 

 Je tedy zjevné, že počítačové videohry jsou velmi genderově nevyrovnané a 

stereotypizované, a ačkoli se v poslední době objevují pokusy o změnu této situace, stále je 

ještě mnoho toho, co se potřebuje změnit. Videohry jsou ale ideálním prostředím k pokusům 

o takovouto změnu. Koneckonců, umělé světy videoher mohou být „cokoli chceme, aby 

byly" (Castronova, 2005 in Corneliussen, 2008). 

 

2.2.3 Gender ve WoW 
 

 Bonnie Nardi ve své knize My Life as a Night Elf (2010) píše, že gender je ve WoW 

v mnoha podobách přítomný již od první chvíle, kdy se rozhodnete vytvořit si charakter, a 

stojíte před rozhodnutím, jaké pohlaví si pro svou postavu vyberete. Prostředí počítačových 

her je obecně spojováno především s muži a muži ve WoW, i přes celkem početnou skupinu 
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hrajících žen, skutečně tvoří dominantní skupinu. Dodává ovšem, že to není dominance 

nepřátelského charakteru a že ženy nejsou nijak utiskované či šikanované, ale způsob 

komunikace mezi hráči odpovídá mužské převaze – normální je sexuální podtext, projevy 

agrese, nadávky, či například označení, že hráč hraje jako „malá holka“. Takovéto mluvě se 

hráčky samy většinou vyhýbají, ale to neznamená, že by jim toto prostředí neposkytovalo 

také větší svobodu vyjadřování. Argumentuje, že ve WoW je gender konstruovaný dvěma 

způsoby: skrze styl komunikace ve hře, kterým si hráči vytvořili a udržují „klučičí partu", a 

skrze samotný design hry, která ovšem překvapivě vykazuje množství femininních nuancí 

(Nardi, 2010).  

 Volnost projevu v chatu, které ve WoW najdeme, umožňuje mužům stanovit si 

jakýkoli standard projevu. A ačkoli Game Masters26 (GM) ve výjimečných případech rasismu 

ve veřejném chatu  zasáhnou, při sexuálních narážkách a homofobních výrazech toho 

vzhledem k jejich běžnému výskytu moc nezmůžou. 

 

2.2.3.1 Gender v příběhu hry 
 

 World of Warcraft je svět s komplexní historií, ve které hrají dominantní roli muži a 

jejich hrdinské válečné činy. Avšak to malé procento žen, které se v dějinách vyskytuje, jsou 

ženy v pozici válečných hrdinek nebo vládkyň, což je pro ženy v západním světě stále 

netypická pozice. Ovšem při bližším pohledu zjistíme, že mnohé z nich slouží v příběhu ke 

splnění typicky ženské role, jako například skrze romantický vztah vyúsťující ve zradu hrdiny, 

nebo v roli matky, která kvůli záchraně svých dětí páchá zlo. Nalezneme v historii tak ženy 

doplňující muže, pak také ženy rovné mužům, kdy se dostávají do tradičních mužských pozic 

a nakonec i případy, kdy je gender ignorován, což ve výsledku činí role mužů a žen 

zaměnitelnými (Corneliussen, 2008). 

 

2.2.3.2 Gender ve World of Warcraft z hlediska herního prostředí 
 

                                                           
26

Zzaměstnanci společnosti Blizzard, která hru vlastní. Mají na starost komunitu daného serveru a řešení 
problémů se hrou. Hráči se na ně při potížích se hrou mohou sami obrátit nebo se jim může nahlásit případné 
urážlivé chování jiných hráčů. Takovíto hráči ve výsledném efektu mohou dostat až zákaz hrát na serveru. 
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 Co se grafického designu týče, je WoW oproti ponurému prostředí ostatních videoher 

překvapivě femininní: „...zurčení vody a kuňkajících žab, nádherná noční obloha, užití 

oblouků a jemných rysů, útulné hostince, obchody a průčelí budov dohromady skládaly 

vizuální zážitek sympatický většině žen" (Nardi, 2010: 168). Mnohá prostředí, vybavení domů 

nebo oblečení a doplňky také hýří výraznými barvami, které ve většině her nelze najít27 a 

které Nardi považuje za ženské. K vizuální stránce přispívá i symfonický soundtrack, který v 

určitých situacích či oblastech je sice nelibozvučný, ale většinou pomáhá dotvářet 

kultivovanou atmosféru. Femininní element domáckosti je zjevný především v hlavních 

městech, která poskytují útočiště a základnu pro hráče jdoucí z bitev. Jako další lze uvést 

populární sbírání malých zvířátek (petů), která doprovázejí charakter, nemají žádné užitečné 

schopnosti a jsou ve hře čistě pro potěšení. „Taková zvířátka by byla v maskulinních hrách 

nepředstavitelná" komentuje Nardi (2010: 168). 

 

2.2.3.3  Rasy World of Warcraft z genderového pohledu 
 

 „Ačkoli fiktivní svět WoW nabízí stvoření, která v běžné realitě nepotkáváme, v rámci 

genderu se drží základního rozdělení a to dichotomie mužského a ženského" (Corneliussen, 

2008: 68). U každé rasy má hráč na výběr buďto mužskou postavu, či ženskou postavu,28 

přičemž tato volba nijak neovlivňuje pozdější schopnosti avataru, stejně jako na ně nemá vliv 

účes či tvar obličeje. Odlišování jednotlivých genderů je ve hře uskutečňováno pomocí pouze 

několika rysů a to typicky pro ženské charaktery štíhlým pasem a ňadry, zatímco muži jsou 

svalnatější a vždy větší než jejich ženské protějšky stejné rasy. Mezi jednotlivými rasami není 

v rámci genderu kromě již zmíněných rysů jeden typický model. Dá se říci, že u ženských 

charakterů ustupují jejich rasové znaky znakům femininním. U každé rasy je to odlišné, 

nejméně se například mění rasy taurenů či orků, zatímco větší změny lze pozorovat u 

draeneiů. U některých ras je takto hypersexualizace patrnější, zatímco u jiných se téměř 

nevyskytuje. Ani v případě hypersexualizovaných ras ovšem ženské charakteristiky nejsou 

výrazněji přehnané.29 Co se výstroje týče, je výstroj pro ženské charaktery mnohem více 

                                                           
27

 Například před hlavním městem nočních elfů fialovo zelená louka 
28

 viz. příloha 1. 
29

 V porovnání s ostatními videohrami, např. Lara Croft. 
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odhalující než oblečení pro mužské charaktery, ale je to možné různými doplňky zakrýt či 

upravit. Díky tomu je hypersexualizace avatarů ve WoW zmírněná, nebo minimálně volitelná. 

Hráč má tak možnost vyhnout se přehnaným genderovým stereotypům a hrát za ženský 

charakter, který není zbytečně hypersexualizovaný,30 či za mužský charakter, který není 

zbytečně machistický31 (Corneliussen, 2008). A ačkoli mají tedy hráči na výběr, mnozí stále 

volí stereotypní varianty. "Výběr charakteru je u hráčů ovlivněn stereotypy z reálného 

světa... kdy hráči zjevně dávají přednost „sexy" nočním elfkám... než například jejich vizuálně 

méně krásným trpasličím protějškům." (Duchenaut, Yee et al., 2006 in Corneliussen, 2008). 

 Jak již bylo řečeno v kapitole věnující se NPC, tyto nehráčské charaktery ve hře plní 

mnohé role. Co se týče NPC a jejich genderového poměru ve hře, je situace podobná jako u 

ostatních počítačových her. I zde obecně převažují mužští NPC, ovšem některé oblasti jsou 

výjimkou. Obecně se dá říci, počet ženských NPC je spojen s jejich estetickým vzezřením. 

Oblasti ras, které nejvíce odpovídají západnímu stereotypu krásy, mají vyšší procento 

ženských NPC (města elfů), zatímco oblasti ras s méně atraktivními ženskými rysy mají počet 

ženských NPC podprůměrný (města trpaslíků nebo gnómů). Ačkoli se WoW snaží vytvořit 

svět nabízející místo mužům stejně  jako i ženám, je z převahy mužských NPC zjevné, že muži 

a ženy stále nejsou vnímáni jako navzájem rovnocenní či zaměnitelní. Tato nerovnost se 

kupodivu ovšem neprojevuje, pokud se podíváme na role, které jednotliví NPC zastupují. 

Zjistíme, že mnoho ženských NPC nalezneme v rolích tradičně připisovaných mužům, jako 

například na pozici stráží, přičemž se zde od svých mužských protějšků liší pouze vzhledem a 

nikoli schopnostmi či silou (Corneliussen, 2008). 

  

2.2.3.4 Class, herní archetypy a profese z genderového pohledu 
 

 Většina herních aktivit v počítačových hrách bývá většinou spojována s muži. Stejně 

tak i WoW spoléhá na stejný princip a nabízí mnoho aktivit spojených s maskulinitou . Bez 

soubojů a válčení se ve hře hráč neobejde a charakter se může specializovat na kovářství, 

těžení minerálů či inženýrství. Hra ovšem nenabízí pouze tyto aktivity, ale také takové, které 

jsou normálně spojovány se ženami a femininitou, jako například vaření, šití, sběr bylin a 
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 Například trpaslice či taurenka 
31

 Například gnóm či nemrtvý 
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léčitelství. Léčitelství se nejčastěji věnuje class kněží, ale také paladinů nebo šamanů. Kněží 

navíc nosí látkové oděvy (na rozdíl od kožených nebo kovaných), což je také asociováno s 

femininitou. Některým aktivitám byl ve hře dokonce dán i název snižující jejich asociaci se 

ženami - sběr rostlin byl nazván bylinářstvím (herbalism) a šití šatů krejčovstvím (tailoring). I 

přesto hráči kombinují specializace (class, archetyp a profesi) svého charakteru a jeho 

gender tak, že "...odpovídá stereotypním předpokladům o dané roli. Například role s 

nejvyšším počtem ženských avatarů jsou ty zaměřené na léčitelství či ty, které mají látkový 

gear... A tak se stereotypy z reálného světa podílejí na utváření demografického složení světa 

fantasy" (Duchenaut et al., 2006 in Corneliussen, 2008:). Je samozřejmé, že tyto stereotypy 

ve WoW hrají výraznou roli. Podle Hilde Corneliussen se ovšem i tak WoW povedlo přiblížit 

ideálu hry, kde jsou činnosti normálně spojované se ženami představovány bez genderového 

zatížení,32 kdy je možné vidět dospělé muže (respektive jejich charaktery) sedící u virtuálního 

ohně pečící čokoládový dort či rybí pochoutku, nebo charakter hráčky, který velkým 

krumpáčem doluje zlato. Hráči si tyto aktivity vybírali na základě toho, jaké výhody 

poskytovaly jeho charakteru. „Tato motivace zastírala a zlehčovala genderové zatížení 

různých aktivit, ale neodstranila je úplně" (Nardi, 2010: 171).  

 World of Warcraft ve výsledku tedy nejen tradičně nabízí možnost ženám jednat jako 

muži, ale navíc otevírá možnost pro muže účastnit se aktivit spojených s feminitou. „Otázkou 

ovšem je, zdali to znamená feminizaci hráčů skrze účast na aktivitách spojených s feminitou 

či o pouhou defeminizaci těchto aktivit" (Corneliussen, 2008). 
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 U her, které se dříve snažili přistupovat k oběma genderům stejně, nastal problém s tím, že u mužů nebyly 
přijímány aktivity spojované se ženami (Cassel and Jenkins, 1998 in Corneliussen, 2008). 
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3. Metodologie 
 

Tato kapitola slouží jednak jako metodologické ukotvení výzkumu a popis výzkumných 

metod a jednak jako představení výzkumného terénu. 

 Cílem mého výzkumu bylo vysledovat a popsat, jak je ve hře World of Warcraft 

gender hráči performován a jak ho samotní hráči nazírají. Výzkumný problém jsem rozvedla 

do následujících výzkumných otázek:  

- Jaké významy hráči přikládají genderu? 

- Jak hráči gender ve hře performují? 

- Jaké genderové stereotypy se ve hře projevují? 

 Výzkum jsem provedla mezi hráči hry World of Warcraft kvalitativní metodou, která 

umožňuje získat co nejkomplexnější vhled do dané sociální situace z pohledu aktérů, a to 

prostřednictvím etnografického výzkumu ve virtuálním prostředí - zúčastněného pozorování 

doplněného polostrukturovanými a nestrukturovanými rozhovory s hráči. 

 Etnografie se jeví jako ideální metodologický počáteční bod pro studii každodenního 

chování na internetu. Poskytuje podrobný náhled na to, jak je technologie brána v běžném 

životě. Ve své základní formě je etnografie založena na dlouhodobějším pobytu výzkumníka 

ve zkoumaném terénu, kde věnuje pozornost vztahům, aktivitám účastníků i tomu jak si dění 

vykládají, přičemž se sám těchto aktivit také účastní. Cílem je zdůraznit způsoby jakými lidé 

vnímají svůj život. Výzkumník se musí dostatečně seznámit se studovanou kulturou, ale 

zároveň si udržet dostatečný odstup aby si zachovali výzkumnickou pozici, a žijí tak v 

prostředí mezi dvěma světy. Ačkoli internet nezahrnuje osobní (fyzické) setkání, které je v 

etnografickém výzkumu důležité, je stále místem sociální interakce (Hine, 2000: 50). 

 Před započetím výzkumu bylo nutné zvolit si prostředí, ve kterém výzkum provedu. 

Herní serverů se dělí podle zaměření hráčů na Player Versus Player servery (PvP - hráč proti 

hráči), kde jsou kromě zabíjení nepřátel a plnění úkolů běžnou záležitostí i boje mezi hráči 

jednotlivých frakcí, které jsou možné kdekoli a kdykoli. Dalším typem jsou Player Versus 

Environment servery (PvE- hráč proti prostředí). Na těchto serverech je důraz především na 

plnění úkolů a zabíjení nepřátel, boje mezi hráči jsou zde možné pouze po dohodě či na 

speciálních místech určených pro PvP. Na obou těchto variantách serverů je jakýkoli role-
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playing čistě na hráčů. Jinak je to na zbylých dvou typech serverů - RP - PvP (Roleplay Player 

Versus Player) a RP-PvE (Roleplay Player Versus Environment), což jsou obdoby výše 

zmíněných serverů, akorát se zde předpokládá role-playing hráčů. 

 Pro svůj výzkum jsem si na doporučení známého hráče (později gatekeepera) vybrala 

PvP server Molten - Deathwing, který je sice mezinárodní, ale hraje na něm poměrně velké 

množství Čechů a Slováků. Svůj výzkum jsem se rozhodla zaměřit především na České a 

Slovenské hráče, protože na rozdíl od anglického jazyka lze v češtině či slovenštině poznat 

gender i pouze v psané formě. Dále také pokládám za výhodu, že hráči komunikují ve svém 

mateřském jazyce, což jim umožňuje přesnější vyjadřování svých myšlenek, které nemusí 

překládat do dalšího jazyka a nedochází tak k jejich zkreslení. A ačkoli je Deathwing PvP 

serverem, má velmi široké možnosti i pro PvE činnost, které při svém výzkumu budu dávat 

přednost, protože je zde během přestávek před a po zabití daných nepřátel více možností 

pro interakce mezi hráči. 

 Podle Dismanova (2002) pravidla, že vzorek nezastupuje populaci jednotlivců, ale 

problém, jsem výběr vzorku provedla na základě výzkumného problému. Zvolila jsem účelový 

výběr, ve kterém záleží pouze na úsudku výzkumníka o tom, co by mělo být a co je možno 

pozorovat (Disman, 2002). Vzhledem k povaze výzkumu jsem zvolila jako zkoumaný vzorek 

skupinu (tzv.gildu) českých a slovenských hráčů, do které mi umožnil přístup dveřník 

(gatekeeper). Toto národnostní složení jsem si, kromě výhodnosti z jazykového hlediska, 

vybrala protože hráči jiných národností mohou na základě jejich rozdílných kulturních pozadí 

hrát odlišně a také se jinak vztahovat  k genderu a jinak jej  performovat. 

 Gatekeepera, který mi usnadnil vstup do terénu znám z období, kdy jsem WoW hrála 

dříve, a který v době započetí mého pozorování působil jako zástupce zakladatele gildy (gild 

mastera). Zmíněný gatekeeper byl jediný hráč, kterého jsem v guildě znala.  Ačkoli gilda měla 

kolem 100 členů, značnou část tvořily alternativní charaktery (druhé a třetí charaktery 

jednoho hráče, tzv. alti) a mnoho členů hrálo jen velmi příležitostně. Odhaduji, že reálných 

členů měla gilda přibližně 40. Ve výsledku tak bylo většinou online průměrně zhruba 10  - 20 

hráčů. Gilda sestávala ze dvou žen a zbytek tvořili hráči, což odpovídalo tomu, že genderové 

složení populace je ve hře obecně velmi nevyrovnané - většinu hráčů tvoří muži, jejichž 

věkový průměr se pohybuje mezi 17 a 25 lety a ženy tvoří menšinu. 
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 Pozorování jsem prováděla v rozmezí tří týdnů, každý den zhruba od 20:00 do 23:00, 

kdy bývalo v gildě nejvíce členů online. V pozorování jsem někdy pokračovala i do pozdějších 

hodin, především když stále probíhaly gildovní aktivity, které by nebylo vhodné přerušit 

(dungeony). Někdy se ovšem také stalo, že ve hře později večer již nikdo z gildy online nebyl 

a tak jsem pozorování ukončila předčasně. V gildě jsem pozorovala běžnou komunikaci jejích 

členů v gildovním chatu33 a případně na TeamSpeaku (prostředek IP telefonie - telefonování 

přes internet pro více lidí). Součástí mého pozorování se stával i veřejný prostor města, kde 

jsem pozorovala veřejnou komunikaci hráčů bez toho, abych deklarovala svou identitu 

výzkumníka. Vzhledem k množství hráčů jsem se vždy  zaměřila pouze na konkrétní skupinu 

několika veřejně se bavících hráčů. Kvůli nepředvídatelnosti hry jsem zvolila pozorování 

nestrukturované, kdy jsem neprováděla pozorování na základě předem rozvrženého plánu 

(Hendl, 2005: 191). 

 Perspektiva, z jaké jsem k tématům genderu ve WoW přistupovala nemá ambice 

nárokovat si nezaujatost a univerzální platnost, přičemž výsledky nelze použít k ověřování 

hypotéz, na což ani kvalitativní metoda výzkumu není vhodná, a nebudou zobecnitelné na 

celou populaci ani její širší vzorek (Novotná, 2009), ale pouze na mnou zkoumaný okruh 

hráčů. 

 Je zřejmé, že pozice, kterou jsem při výzkumu zaujímala, byla výsledkem mé 

předchozí akademické a každodenní žité zkušenosti. Ze subjektivního hlediska mou pozici při 

vstupu do terénu ovlivňovalo to, že jsem třiadvacetiletá žena a že hru hraji z výzkumných 

účelů vázajících se k mému studiu na humanitně zaměřené vysoké škole. 

Tato pozice byla patrná během celého mého pobytu v terénu. Snažila jsem se jednat jako 

obyčejný hráč, ale zároveň mít neustále na zřeteli výzkumnou otázku. Můj věk a pohlaví se 

nejvíce projevovalo při komunikaci se členy gildy, kdy jsem jako žena jednala a bylo se mnou 

také jako se ženou jednáno. Byla jsem také starší než většina hráčů v gildě, což se mohlo 

projevit v mých postojích a reakcích na témata řešící se v gildovním chatu. Nejdůležitějším 

ovšem byl aktivní zájem o samotnou hru a jisté zkušenosti s hraním (případně minimálně 

snaha), což jsem díky tomu, že jsem s počítačovými videohrami dobře obeznámená a jejich 

hraní jsem věnovala a stále věnuji značnou pozornost, splňovala. Z her, které jsem hrála se 

nejčastěji jednalo o akční RPG videohry (Diablo 3), RTS (real time strategie, např. Warcraft 
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 Viditelný pouze pro členy gildy 
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III., Star Craft) ale především o MMORPG (World of Warcraft, Tera Online), díky čemuž jsem 

se v herním prostředí a hráčském slangu velmi dobře orientovala a pokud jsem si nebyla 

jistá, věděla jsem, kde reference hledat. Při hraní těchto počítačových videoher jsem vždy 

byla jako žena v menšině a vytvořila jsem si tak genderově nekonflitní postoj, kdy hráče za 

případné nevhodné chování, pokud nepřesáhne určitou hranici slušnosti či vhodnosti, 

nekritizuji. 

 Z hlediska fixních pozic to bylo ve hře problematičtější, protože jsem jich měla hned 

několik. Jednak to byla pozice z pohledu hráčů, se kterými jsem se bavila a znali jsme se 

(aktivnější členové gildy a stálí členové), kteří věděli že jsem žena starší dvaceti let, která 

hraje paladina za ženský charakter rasy krvavých elfů, a také si byli vědomi mé pozice. Tito 

hráči mě vnímali pouze jako hráčku a nebrali ohled na charakter, který hraji. Můj charakter 

byl mou reprezentací. Další perspektiva byla z pohledu ostatních hráčů, kteří mou pozici 

hodnotili čistě na základě pohlaví mého charakteru. Dokud jsem se s nimi nezačala bavit, 

usuzovali,  že jsem, stejně jako většina ostatních hráčů hrajících za ženský charakter, muž. 

Vznikala tak situace, kdy můj charakter reprezentoval něco jiného, než jsem zamýšlela. 

Někteří hráči mě dokonce považovali za muže i přes to, že jsem se jako žena prezentovala. 

Tato situace ovšem byla vcelku výjimečná. 

 Hlavním zdrojem dat byl pro můj výzkum přepis chatové komunikace ve hře. Zisk 

záznamu chatu ze hry mi usnadnil addon34, který umožňuje práci s textem v chatových 

kanálech. Obsah chatu se tak dá jednoduše zkopírovat a addon kromě jména pisatele navíc 

automaticky dodá čas zprávy, jaký typ zprávy to je (veřejná nebo soukromá) a z jakého chatu 

zpráva je (chat pro všechny hráče či hráče dané oblasti). Společně s kopírováním herní 

komunikace jsem také pořizovala fotky hry (printscreen), které pomáhaly lépe zachytit 

situaci. Ačkoli jsem svůj výzkum prováděla v gildě českých a slovenských hráčů, kteří mezi 

sebou komunikovali česky a slovensky, často se stávalo, že se raidu účastnili cizí hráči, takže 

komunikace probíhala v anglickém jazyce. S angličtinou jsem se setkávala také při pozorování 

interakcí cizích hráčů ve městech. Část komunikace během mého pozorování tudíž probíhala 

v anglickém jazyce. Případné interakce v anglickém jazyce jsem pro potřeby své práce 
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 Zdarma poskytovaná vylepšení do hry, která upravují vzhled uživatelského prostředí, či umožňují různé 
funkce 
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musela přeložit a pro přehlednost jsem je označila poznámkou pod čarou, ve které vysvětluji, 

že se jedná o překlad. 

  Pro dosažení kvalitního výzkumu bylo důležité, abych po celý čas výzkumu neustále 

kontrolovala, zda získaná data vypovídají o sledovaném problému (Chenail, 1997). Měla jsem 

také na paměti, že již pouze má přítomnost může ovlivnit chování hráčů, a může tak dojít ke 

zkreslení výsledků samotnými účastníky. Pro co nejmenší zkreslení výsledků mou interpretací 

získaných dat jsem se snažila hodnotit všechna data co nejtransparentněji a nejobjektivněji, 

a podrobovat je neustálé evaluaci, reflexivitě a otevřenosti (Seale, 2002). 

 Do hry jsem vstoupila jako paladinka rasy krvaný elf na úrovni 80 (nejvyšší možný) s 

kompletní výstrojí35, díky čemuž jsem se mohla okamžitě zapojit do gildovního dění bez toho 

aby na mě musel být brán nějaký zvláštní ohled. Svou výzkumnickou pozici jsem zmínila v 

gild chatu hned první den mého pozorování. Rozhodla jsem se pro pozici účastník jako 

pozorovatel, kdy jsem přijala roli rovnoprávného člena skupiny, přičemž účastníci si byli 

vědomi mé pozice výzkumníka (Hendl, 2005). V gildě v tu dobu byla online (jak jsem později 

zjistila) většina pravidelných hráčů. Po přijetí jsem byla přátelsky přivítána, načež se hráči dál 

věnovali debatě, jestli jít battleground nebo ne. Po vysvětlení mé výzkumnické pozice se na 

chvíli rozhostilo ticho a hráči zřejmě nevěděli co říci. Zdůraznila jsem, že pokud by měli 

jakékoli otázky či výhrady, ať se na mě kdykoli obrátí. I toto zůstalo bez odezvy a hráči se po 

chvíli opět vrátili zpět k debatě o hře. Já jsem byla v soukromém chatu dotázána vedoucím 

gildy na kvalitu mé výstroje, a zdali se budu účastnit gildovních PvE akcí. Odpověděla jsem 

mu, že bych se ráda účastnila pokud možno všech gildovních aktivit a zeptala se, zdali mu 

můj výzkum nevadí. Na to opáčil, že jemu rozhodně ne, a že by to nemělo dělat problém ani 

ostatním hráčům. Ujistil mě navíc, že absence jejich reakce je spojená s tím, že k tomu 

nemají co říci, anebo je jim to jedno.  

 Při dalších pozorováních mě všichni hráči, kromě těch, kteří byli přítomni mému 

předchozímu představení, automaticky brali jako muže. A ačkoli jsem nebyla jediná žena v 

gildě, poté co jsem se s nimi začala v gild chatu bavit a hráči si uvědomili, že píši v ženském 

rodě, většina z nich reagovala překvapeně a především potěšeně, zatímco někteří se k tomu 

nijak nevyjadřovali. 
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 Využila jsem starý charakter, který již měl kompletní výstroj na vysoké úrovni 
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 Silkoninina: a ty jsi doopravdy slečna :) 

 (soukromý chat, 4.3.2014) 

Přičemž stejná situace se opakovala téměř s každým nově přijatým členem. 

 Stev: Týjo, mi tu máme holky? 

 Xivi: to čumíš, co? :D 

 (Gildovní chat, 14.3.2014) 

  Až mé první připojení na guildovní TeamSpeak některé hráče ovšem definitivně 

přesvědčilo o tom, že nejsem muž, co se za ženu ve hře pouze vydává. Tyto pochybnosti 

ovšem v chatu nikdy nezmínili a já jsem o nich do té chvíle tedy nevěděla. 

 Jan: „Hele, ona je to fakt holka!" (Gildovní TeamSpeak, 6.3.2014) 

 Po svém prvním představení jsem již svou pozici dále v gildovním chatu nezmiňovala, 

jelikož jsem nechtěla zbytečně narušovat dění v gildě. Pokud byl do gildy přijatý nový člen, 

který hrál aktivně (byl přítomen při většině mých následujících pozorování), upozornila jsem 

ho na svou pozici výzkumníka v soukromé zprávě. Metoda, kterou jsem použila v prvním 

případě (gildovní chat) se ovšem v několika případech projevila jako nedostatečná. To, že si 

někteří hráči, byť přítomni online, zprávu přečíst nemusí, mě v tu chvíli nenapadla. To jsem 

zjistila až po překvapené reakci jednoho hráče, u kterého jsem si byla jistá, že mou zprávu 

viděl. To jsem připisovala faktu, že to hráči nepřišlo dostatečně důležité a hned to zapomněl, 

nebo že chat v tu dobu nesledoval, či byl pryč od počítače. Tato situace se mi jevila jako 

problematická z etického hlediska, ale nebylo v mých silách psát každému členovi guildy 

osobně. Ale jelikož jsem si byla vědoma, že je při výzkumu třeba vyvažovat rovinu snahy o 

vědecké poznání a rovinu práv zkoumaných osob, rozhodla jsem se ve svém výzkumu pro 

hráče, kteří mi to vysloveně nepovolili, využívat vymyšlená jména. U hráčů, kteří mi povolili 

použít jejich přezdívku jsem si pak byla jistá, že si jsou mé výzkumnické pozice dobře vědomi. 

Vyskytlo se i pár příkladů, kdy si hráči nepřáli, abych používala jejich přezdívku, právě 

protože si byli vědomi mé výzkumnické pozice. S hráči a hráčkami, kteří mi poskytli rozhovor, 

jsem se dohodla, že použiji jejich reálné jméno. Tímto se mi podařilo dohodnout a zachovat 
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dohodnutou míru soukromí, případně anonymity a důvěrnosti dat, která jsem v žádném 

případě nehodlala použít vůči aktérům.  

  Mnoho členů ani v dobu mého pozorování nehrálo vůbec, či hráli pouze příležitostně 

a v gildě se nijak výrazně neprojevovali. Jejich příspěvky se, ostatně jako značná většina 

běžné gildovní konverzace, točily kolem aspektů jejich výstroje, jaká je pro jejich charakter 

vhodnější a jak ji vylepšit a také kolem proseb zda by jim někdo nepomohl či s nimi nešel 

dungeon. Při takovýchto prosbách jsem se často nabízela, že pomohu, protože to většinou 

byla nenáročná pomoc, při které jsem stále stíhala sledovat dění v guildovním chatu a získala 

jsem tak navíc příležitost nestrukturovaného rozhovoru, či alespoň nějakých postřehů. Tyto 

rozhovory vždy probíhaly v soukromém chatu. Mnohokrát se genderová performace 

projevila již v několika prvních větách: 

 Asta36: chceš zase někde protáhnout [pomoci s plněním úkolů ve hře]? 

 Silikonina: no mohla bys :* 

 (soukromý chat, 3.3.2014) 

 K nestrukturovaným rozhovorům jsem během interakce vytvářela heslovité 

poznámky, které jsem po odchodu z terénu přepsala a zpracovala do formy terénních 

poznámek. 

 Jako doplněk k zúčastněnému pozorování jsem kromě nestrukturovaných rozhovorů 

zvolila rozhovory polostrukturované. Zatímco totiž zúčastněné pozorování vypovídá o 

chování hráčů a v mém případě tedy o jejich performaci genderu, rozhovory jsou vhodná 

volba při zjišťování názorů, postojů, pocitů a subjektivního vnímání sociální reality 

informátora, v tomto případě ke zjišťování hráčova pojetí genderu. Na rozdíl od 

strukturovaných rozhovorů poskytují rozhovory polostrukturované větší volnost otázek i 

odpovědí, možnost průběžného ujasňování významů a tím menší riziko nedorozumění. 

Naopak ovšem neumožňují zjistit informace, které informátor nechce sdělit, ani ty 

informace, které si informátor neuvědomuje, či je považuje za příliš banální na to, aby je 

zmiňoval (Vaňková, 2009). Toto jen podpořilo mou snahu o provádění nestrukturovaných 

rozhovorů s hráči během hry. Neformální rozhovory mi umožnily klást spontánní otázky 

přímo během interakce ve hře a tázaný si nemusel ani uvědomovat, že šlo o výzkumný 
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rozhovor (Hendl, 2005). Díky tomu jsem mohla minimalizovat vliv výzkumníka na odpovědi 

informátora a získat tak jeho bezprostřední reakci (Vaňková, 2009).  

 Celkem jsem uskutečnila 8 výzkumných polostrukturovaných rozhovorů, a mnoho 

rozhovorů nestrukturovaných. Polostrukturovaných rozhovorů se zúčastnilo 6 mužů (Tomáš, 

Jonáš, Jiří, Jan, Šimon, Tomáš B.) a 2 ženy (Nicole a Mája). Mája a všichni muži byli členy 

zkoumané gildy a Nicole byla negildovní hráčka, kterou jsem potkala v průběhu svého 

pozorování. Tomáš (18),  Jonáš (17), Jan(18) i Šimon (19) stále studovali střední školu. Tomáš 

B (22) studoval vysokou školu s ekonomickým zaměřením a Jiří (23) již pracoval. Mája (22) 

studovala hotelovou VŠ a Nicole (19) studovala závěrečný ročník gymnázia. Rozhovory jsem 

prováděla přímo za účelem objasnění výzkumného problému a byly tedy v podobě tzv. 

primárních dat (Silverman, 2005). Zpočátku jsem pro své rozhovory vybírala nejčastěji hrající 

hráče, kteří zároveň i byli v gildě nejaktivnějšími a nejkomunikativnějšími členy. Výběr hráčky 

byl v tomto ohledu omezený, jelikož v dobu mého pozorování byla v gildě aktivní pouze 

jedna hráčka, a i ta navíc nehrála celou dobu mého pozorování. Proto jsem uvítala možnost, 

která se mi později naskytla, když jsem ve hře potkala další hráčku ochotnou poskytnout mi 

rozhovor.  

 Rozhovory jsem prováděla jednak prostřednictvím skype hovorů, doplněných o 

rozhovory po chatu pokud hráče či hráčku později k tématu ještě něco napadlo. Pokud to 

ovšem vzdálenost a ochota hráče dovolovala, tak jsem upřednostňovala rozhovory osobní. 

Takto jsem provedla 6 skype rozhovorů a 2 osobní. Osobní rozhovor mi poskytl Jonáš (17) a 

Nicole (19). Nejčastější překážkou osobního rozhovoru byla vzdálenost hráčova bydliště od 

Prahy a také že hráč neměl dostatek času.  

 Když jsem se hráčů a hráček zeptala, zdali by mi byli ochotní poskytnout rozhovor, 

jednou z nejčastějších reakcí bylo, že neví, zdali mi budou schopni poskytnout dostatečné 

odpovědi anebo že netuší, co by mi k tématu mohli říci. Jak se však během rozhovorů 

ukázalo, tyto pochybnosti byly zbytečné. 

 Rozhovory vždy probíhaly individuálně. Rozhovory pomocí IP telefonie byly na obou 

stranách vždy prováděny z domova, kde byli hráči občas vyrušováni. Pro oba osobní 

rozhovory jsem zvolila prostředí čajovny, kde jsme si na začátku objednali a jediné vyrušení 

poté bylo, když nám donesli objednané čaje. Na začátku každého rozhovoru jsem hráči nebo 

hráčce vysvětlila svůj výzkumnický status ve hře ve spojení s mou bakalářskou prací a vždy 
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jsem se zeptala, zda jim nebude vadit nahrávání rozhovoru, a byla jsem případně připravena 

vést si pouze písemné poznámky. V žádném případě dotazovaným nahrávání nevadilo. 

Jelikož to byl pro všechny hráče i hráčky první rozhovor, který kdy poskytovali, byli zpočátku 

trochu rozpačití a nervózní. Po chvíli se ale rozpovídali a bylo zjevné, že je vyprávění o jejich 

oblíbené hře těší. 

 Jelikož kvalitativní výzkum produkuje velké množství nestandardizovaných dat, 

musela jsem data získaná z rozhovorů redukovat, což do jisté míry nastalo už při samotném 

přepisování dat z audio podoby. V přepsaných rozhovorech jsem poté hledala pravidelnosti a 

z nich vyvozovala závěry přičemž všechny tyto činnosti jsem prováděla současně (Miles – 

Huberman, 1994). 

 Pro práci se získanými daty z terénních poznámek a z rozhovorů jsem zvolila 

kódování, při kterém jde o systematické prohledávání dat s cílem nalézt pravidelnosti a 

klasifikovat jednotlivé části (Hendl, 2005). Základem kódování jsou tři vzájemně provázané a 

souběžně prováděné postupy (Heřmanský, 2009). Nejprve si text rozdělím na menší části 

(segmenty) podle tematických jednotek. Během kódování poté data popíšu, roztřídím a 

zestručním, což mi umožní lepší identifikaci relevantních jevů a jejich rozbor. Data také 

souběžně s kódováním opoznámkuji svými předběžnými interpretacemi dat. To napomůže 

k integraci dat do teorie. 

 Kódování jsem využila otevřené, kde jsem s pomocí kódů vytvářených během analýzy 

dat (tzv. induktivně vytvářených kódů) hledala kód pro pasáž, kterou jsem chtěla označit 

(Heřmanský, 2009). Postupovat budu nejprve od induktivních kódů popisných, kterými 

označím explicitní obsah daného segmentu. Poté budu pokračovat kódy interpretativními, 

které označí mou interpretaci dané pasáže. Na konec použiji strukturní kódování, které mi 

umožní identifikovat opakující se motivy a vzorce (Heřmanský, 2009). 
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4. Hráči a hráčky World of Warcraft a gender 
 

V následující kapitole prezentuji výsledky svého výzkumu získané zúčastněným pozorováním 

ve hře a polostrukturovanými i nestrukturovanými rozhovory s hráči. 

 Jak zmiňuji v kapitole věnované teoretickému zakotvení, gender (maskulinita či 

femininita) je společenskou kategorií konstruovanou na základě biologického pohlaví. 

Předpoklady související s genderem jsou společností přijímané jako obecně platné a správné 

a lidé na nich zakládají svůj rozdílný přístup k mužům a ženám. Lidské jednání s druhými je 

tedy i výrazně ovlivněno genderovými stereotypy, což jsou obecně platné obecné popisy, jak 

má maskulinita či femininita vypadat (Renzetti a Curran, 2003). V analytické rovině přitom 

rozlišuji dvě kategorie - pojetí čili interpretaci genderu a performaci genderu. Tyto kategorie 

mohou být ve vzájemném rozporu, neboť hráčova či hráččina interpretace genderu nemusí 

odpovídat jeho performaci. 

 

4.1 Pojetí genderu 
 

 Pojetím genderu rozumím to, co si hráči o genderu ve videohrách a především WoW 

myslí, zdali si ho všímají, a zdali mu přikládají nějakou váhu či význam. 

 

4.1.1 Proč hráčky hrají méně 
 

 Všichni dotazovaní hráči si byli vědomi, že se ve hře ženy vyskytují ve výrazné 

menšině a zároveň s jednou či více hráčkami již někdy hráli. 

 

„Kromě jedné hráčky z minulé gildy a vás dvou, vlastně tří, teď v gildě jsem 

žádnou holku ve hře vlastně snad ani nepotkal..a to hraju už asi ...6 let? Ale vím 

že kluci říkali, že taky pár holek takhle ze hry znají, takže to by se asi taky dalo 

počítat, ale pořád to je nic moc."(Šimon) 

 Nízký počet hráček hráči připisovali tomu, že ženy mají jiné zájmy, nejsou tolik hravé 

a také tomu, že vše týkající se počítačů a videoher je vnímáno jako maskulinní, protože 
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výraznou část vydávaných videoher tvoří akční a sportovní videohry, které pro ženy nejsou 

atraktivní a jsou vnímané jako maskulinní. 

„Holce to přijde jako ztráta času a jde třeba radši nakupovat boty, žejo."(Jiří) 

„ Ono je to daný taky tím,že se asi obecně počítače a počítačový hry vnímaj jako 

klučičí... hrozně populární jsou třeba střílečky, ale však to nejsou jediný hry co se 

dají hrát a kdyby se o to holky víc zajímaly, tak by si určitě něco našly."(Tomáš) 

 

 Hráčky se s hráči shodly v tom, že jednou z příčin absence vyššího počtu hráček je to, 

že se ženy o počítače a počítačové hry nezajímají. To připisovaly zčásti odlišným zájmům, ale 

také výchově a s ní spojenými nároky, které jim neposkytují tolik volného času. 

„...hodně holek taky moc nemusí fantasy tématiku, což je pak problém, když máš 

polovinu her, nebo možná i víc, založených na fantasy nebo třeba i sci-fi 

tematice...a taky to bude výchovou, třeba já jsem doma musela dost pomáhat, 

zatímco brácha seděl u počítače a mohl si nerušeně hrát." (Mája) 

4.1.2. Vztah mezi hráči a hráčkami 
 

 Hráči gender pojímali odlišně než hráčky a bylo zjevné, že genderu ve hře nikdy 

nevěnovali přílišnou pozornost. Všichni dotazovaní hráči nejprve tvrdili, že si nejsou vědomi, 

že by k hráčkám ve hře přistupovali nějak zvláštně či odlišně, zatímco hráčky jasně 

odpovídaly, že s nimi zacházeno odlišně je a je jim to mnohdy nepříjemné. Hráči například 

neviděli důvod, proč by se hráčka měla cítit v kolektivu (často) samých mužů nepříjemně, či 

dokonce svůj gender skrývat. Argumentovali, že hráčky mají v kolektivu spíše výhody, které 

vyplývají právě z jejich nízkého počtu. Jako jednu z takovýchto výhod hráči deklarovali, že 

hráčky „to mají lehčí" například v tom, že jim hráči ochotněji pomáhají. Hráčky samotné 

uznávaly, že jisté výhody mají, ale že jsou velmi relativní a mnohdy vyváženy či spíše 

převáženy nevýhodami. Hráči své chování mnohdy přehání, či jinak hráčky uvádějí do 

nepříjemných situací, či je nějakým způsobem jako ženy a hráčky degradují. 

„Jeden hráč mi třeba pořád říkal puso. Kdybychom se třeba líp znali, nebo já 

nevím, myslel to třeba mile nebo tak.., tak by se to třeba dalo přejít...ale takhle to 
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znělo hrozně. On se ale obecně choval hrozně arogantně a nikdo ho v gildě moc 

nemusel... Pak mi jednou nějakej hráč řekl, že jsem v raidu jenom kvůli tomu, že 

jsem holka a že jakože mám být ráda, že stejně jinak patřím jenom do kuchyně. 

Co na to člověk má říct?"(Mája) 

 

 Ovšem obě hráčky zdůrazňují, že ve hře narazily i na hráče, kteří k nim přistupovali 

„normálně", tedy genderově neutrálněji (kdy s hráčkami nejednali tolik podle genderových 

stereotypů či nevhodně), a s mnohými se i spřátelily a tato přátelství se přenesla i do 

reálného života. 

„A v podstatě jednoho z těch lidí [se kterými se seznámila] mám do dnes jako 

jednoho z nejlepších kamarádů."(Nicole) 

 Všichni dotázaní hráči nakonec uznali, že se ve hře někteří hráči k hráčkám mohou 

chovat nevhodně a ačkoli jim WoW nepřijde jako hra určená vyloženě pro muže, tak 

prostředí, které hráči ve hře vytvářejí, může hráčky od hry odrazovat. 

 „Většina hráček podle mě přestane hrát hlavně kvůli tomu, že přestanou hrát 

kamarádi z gildy, což maj ale stejně i kluci. Hlavním problémem je prostě hlavně 

to že ani nezačnou nebo je ani nenapadne že by mohly začít."(Nicole) 

4.1.3 Hráči, hráčky a jejich charakter 
 

 Co se volby typu charakteru (rasy, pohlaví, class) týče, hráči tvrdili, že hráčky si 

vybírají především podle vzhledu charakteru a soustředí se tedy pouze na to pěkné a vybírají 

tak pouze povrchně, zatímco hráči výběr charakteru berou mnohem vážněji a zvažují mnohá 

pro a proti a vzhled je pro ně tedy až na druhém místě. Z toho podle hráčů vyplývá, že hráčky 

hrají mnohem povrchněji a tedy hůře. 

„Tak holky si určitě vybírají takový ty hezčí charaktery, třeba huntera [lovce], 

který má možnost mít různá zvířátka a equip [výstroj] si vybírají podle toho jak to 

na jejich charakteru vypadá a nesledují ty bonusy, které jsou pro hru důležitý." 

(Tomáš) 
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 Oproti tomu hráčky uznávaly, že u nich sice vzhled jejich charakteru hraje významnou 

roli - ovšem ne výsadní, a dodávají, že hráči si své charaktery také vybírají podle vzhledu. 

Hráči i hráčky se snažili vytvořit vzhledově co nejpřitažlivější charakter, což se nejvíce 

projevovalo u ženských charakterů, kdy v preferenci převažovaly krvavé elfky, které nejvíce 

odpovídají ideálu ženské krásu z reálného světa. Do výběru charakteru tak zasahují 

stereotypy z reálného světa (srov. Duchenaut et al., 2006 in Corneliussen, 2008).  

„Většina lidí, pokud hrajou ženskou, hraje belfky [krvavé elfky], protože jsou prostě 

nejhezčí." (Jonáš) 

 Naopak při volbě profesí genderové stereotypy neprojevují vůbec, protože z nich 

plynou výrazné výhody pro hráčův charakter (oproti např. rasovým schopnostem a 

vlastnostem). 

„U profesí vůbec nikdo neřeší jestli je to spíš holčičí nebo klučičí. Každý prostě dělá 

co se mu hodí, protože mu z toho plyne spousta výhod pro charakter." (Tomáš) 

Pro velmi maskulinní class (především válečníka) tak hráči i hráčky volí spíše mužský 

charakter, zatímco u ostatních class záleží na jejich vlastním pojetí genderových stereotypů. 

Žádnou z class hráči ani hráčky však nepovažovali vyloženě za femininní, což jim ovšem 

nebránilo volit pro ně ženský charakter. Ženy k volbě class a pohlaví přistupovaly ze dvou 

hledisek. První bylo, kdy hráčky za primární považovaly ztotožnění se s charakterem, kdy 

volily stejný gender a bylo pro ně nepředstavitelné hrát charakter opačného pohlaví. Druhé 

bylo, kdy byl pro hráčku primární soulad či narušení genderových stereotypů. 

„Vždycky jsem hrála ženský charaktery...protože..já nevím, prostě mi přijde divný 

hrát za chlapa." (Mája) 

 „...že jsem buďto chtěla být taková ta hezká holčina od který to [že bude silná 

bojovnice] nikdo nečeká nebo prostě chlap silák."(Nicole) 

 Volba mužů byla v tomto ohledu více nahodilá a opět kombinovala dvě hlediska. 

Prvním bylo hledisko, kdy hráči volili charakter v souladu s genderovými stereotypy. Druhým 
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bylo hledisko, kdy hráči volili esteticky přitažlivé či naopak odpudivé ženské charaktery, které 

měly působit jako satirizace jejich charakteru. 

„Na minulém serveru jsem třeba hrál ze srandy za hnusnou dwarfku [trpaslici]. 

Všichni koukali a ptali se proč za ní hraju." 

4.2 Performace genderu 
 

 Performace genderu je oproti pojetí genderu to, jak se hráči v rámci genderu ve hře 

chovají a jak s genderem a genderovými stereotypy pracují během hraní a komunikace. 

 

4.2.1 Prezentace hráčova či hráččina genderu 
 

 Hráči hrající za ženský charakter se vždy chovali jako muži. Mluvili v mužském rodě, 

byli daleko soutěživější, nepoužívali v chatu emotikony a byli mnohem vulgárnější. Na 

základě toho se předpokládalo, že všichni ostatní hráči jsou muži (srov. Nardi, 2010). To se 

mimo jiné projevovalo i v tom, že se hráči běžně oslovovali jako muži (automatické oslovení 

ostatních „hey dude", nebo v českém prostředí „čau kluci") i přes to, že v obecném povědomí 

je, že ačkoli ve výrazné menšině, jsou ženy ve hře přítomné. 

 Všechny hráčky37, které jsem ve hře potkala, hrály za ženský charakter, a bez výjimky 

vždy rasu krvavých elfů. Ovšem to, zda se otevřeně prezentovaly jako ženy, bylo situačně 

podmíněné. Zatímco mezi známými hráči se jako ženy prezentovaly otevřeně, v případě, že 

hrály ve skupině cizích hráčů, byly mnohem obezřetnější. Nejčastěji se v tomto případě 

snažily vyhnout větám, které by jejich gender prozradily, nebo se diskuse obecně příliš 

neúčastnily.  Implicitně se tak poté předpokládá, že jsou všichni hráči muži a hráčky to nijak 

nekorigují. Sama jsem několikrát zažila situaci, kdy jsem zjistila, že se jedná o hráčku až 

později. Ve dvou případech se tak stalo až díky jinému hráči, který to zmínil, když k hráčce 

cizí hráč přistupoval jako k muži a ona sama se proti tomu nijak neohradila. 

 

                                                           
37

 celkem jsem během pozorování potkala 4 hráčky, ale je možné, že jsem jich potkala více, pouze se jako ženy 
veřejně neprezentovaly. 
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Alex: Nik, nemohl bys prosím léčit místo dps?38 

Nik: jasně 

Alex: dík chlape 

Dan: Nik je ale přece holka 

Alex: vy máte v gildě holky? 

Dan: no jasně 

Alex: to se máte, u nás žádná hrát nechce. Nik, nechceš k nám do gildy? :) 

Nik: ani ne :D 

Alex: :(  

(veřejný chat, 18.3.2014) 

 

 Hráčky tak činí proto, aby se (preventivně) vyhýbaly případnému obtěžujícímu chování, jako 

jsou nepříjemné otázky, poznámky a typy oslovování, které hráčkám nejsou příjemné či je 

hráčky považují za znevažující. V některých případech se dokonce hráčky za muže i vydávaly. 

Takto činily pouze, když ve skupině nikoho neznaly a bylo se kvůli hře potřeba zapojit do 

konverzace, nebo se do ní chtěly zapojit z vlastní vůle, ale nechtěly na sebe upoutat 

pozornost jako na ženu. Toto je ulehčené v mezinárodním prostředí, kdy veškerá 

komunikace probíhá v anglickém jazyce, kde na rozdíl od češtiny či slovenštiny není gender z 

konverzace na první pohled patrný. 

 

„Ony to ty holky většinou ani nerozkřikujou, že jsou holky ..nebo že mluví jakože v 

tom mužským rodě..já jsem to taky tak dělala právě z toho důvodu že třeba jsme 

byli v partě nějakejch neznámejch čechů, jsme šli něco, tak jsem nepřiznala že 

jsem holka prostě ..protože jsem na to neměla náladu se s nima bavit...prostě si 

vyžadovali tu pozornost jakýmkoli způsobem a vyžadovali si, já nevím, různé 

kontakty na skype a na facebook a tyhlety věci, vnucovali se jakoby. Že ti píšou 

furt třeba „čau lásko" ..a ty ho prostě vůbec neznáš."(Nicole) 

 

 

                                                           
38

 celá konverzace je přeložena z anglického jazyka 
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4.2.2 Hráč či hráčka a charakter 
 

 Pohlaví hráčova charakteru ve hře nebyla přikládána váha a platilo, že každý hraje to, 

co se mu líbí. Maskulinita hráčů hrajících za ženský charakter nebyla nijak zpochybňována s 

tím, že je normální chtít hrát za charakter, na který „se pěkně kouká". V tomto ohledu se 

příležitostně objevovaly poznámky hráčů hrajících ženský charakter „Kdo by se taky chtěl 

celou hru koukat na chlapa", na což hráči reagovali, že nemají mužský charakter, aby se na 

něj dívali, z čehož vyplývá, že pro pohled byly určeny pouze ženské charaktery. Vzhled byl 

brán čistě jako estetická záležitost vkusu každého hráče. Jediné případy, kdy byla maskulinita 

hráčů zpochybňována, bylo když hráč hrál za mužský charakter krvavého elfa. Tyto 

charaktery jsou postavou sice až přehnaně maskulinní, ale mají zženštilou tvář, účes a 

gesta.39 Tyto charaktery bývaly během hry často označovány jako „gay elfové" a u jejich 

hráčů bývala zpochybňována jejich sexualita. Hráči se totiž se svými charaktery stejného 

pohlaví ztotožňovali mnohem více než se ženskými charaktery. Pokud někdo tedy hrál za 

zženštilý mužský charakter, brali to hráči jako známku toho, že i sám hráč je, přinejmenším, 

zženštilý a výsměchem si dobírali jeho maskulinitu. Charaktery opačného pohlaví hráli hráči 

čistě kvůli jejich vzhledu, kdy nejčastěji volili charakter, který byl co nejblíže jejich ideálu 

krásy, nebo naopak charakter co nejošklivější či nejabsurdnější, který měl působit jako 

pobavení pro ně i pro okolí. Takto docházelo k sexualizaci ženských charakterů. Hráči 

nepřitažlivých charakterů si dávali záležet, aby bylo zjevné, že je jejich charakter nijak 

nepřitahuje tím, že jej sami často zesměšňovali. Nikdo tak nemohl zpochybňovat jejich 

maskulinitu. Hráči na tuto satiru reagovali pobaveně, ale nikdo jejich výběr daného 

charakteru nezpochybňoval. Kritiku a poznámky tímto způsobem sklízely tedy jen mužské 

charaktery, které neodpovídaly maskulinním standardům reálného světa. 

 V preferenci genderu u class se sice projevovaly genderové stereotypy z reálného 

světa, ale při performaci genderu ve hře se nijak neprojevovaly. Hráčky hrály většinou 

bojovnické class a případně i specializace, které by byly v reálném světě považovány za 

maskulinní, aniž by se nad tím ve hře někdo pozastavoval, či to vzbuzovalo nějaké 

komentáře. Stejně tak si nikdo nedobíral hráče hrající za léčitele, že hrají class, které je v 

                                                           
39

 Viz příloha 1 obrázek Krvaví elfové 



37 
 

reálném světě spojováno spíše se ženami. Při hře tak nejsou class vnímány jako femininní 

oproti maskulinním, ale spíše jsou všechny více či méně maskulinní. 

 Stejné pravidlo platí i co se profesí týče. Ve hře se k nim přistupuje čistě utilitárně 

jako k prostředku získání peněz a také mnohých vylepšení pro charakter. Hráč v tomto 

případě nebere v úvahu, co se mu k jeho charakteru hodí, ale pouze logicky porovnává 

plynoucí výhody. Ve hře tak mužské charaktery v plné zbroji vaří či sbírají rostliny a ženské 

charaktery na kovadlině kovají zbroj či vyrábějí technické součástky. 

 Performace aktivit, které jsou v reálném světě považovány za buďto maskulinní, či 

femininní, tak ve hře není na úrovni charakterů nijak genderově zatížená. Některým hráčům 

a hráčkám se sice některá poslání (class) a archetypy zdají vhodnější buďto pro ženský nebo 

mužský charakter, ale tato představa ovlivňuje pouze jejich vlastní výběr charakteru z 

pohledu performace genderu v reálném světě. V ohledu herních mechanismů, rolí a pozic je 

gender na úrovni charakterů a hráčů ignorován.  

 Samotné herní mechanismy jsou ovšem nastaveny podle genderových stereotypů. 

Čím podle stereotypů z reálného světa je class maskulinnější, tím je pro ní výhodnější určitá 

maskulinnější profese a naopak. Např. pro válečníka je nejvýhodnější kombinace kovářství a 

těžení minerálů - zatímco naopak pro kněze je nejvýhodnější kombinace krejčovství a 

bylinářství. Avšak čistě utilitární pojetí podle Nardi slouží jako motivace, která částečně 

skrývá a zlehčuje připisování genderových atributů jednotlivým činnostem (Nardi, 2010: 

171), což je podporováno i tím, že femininním aktivitám byl ve hře dán název snižující jejich 

asociaci se ženami - sběr rostlin byl nazván bylinářstvím (herbalism) a šití šatů krejčovstvím 

(tailoring) (Duchenaut et al., 2006 in Corneliussen, 2008). Hráči jsou tak odměňováni za 

dodržování genderových stereotypů, ačkoli je hra jako genderované neoznačuje a snaží se 

aby s nimi spojené aktivity jako genderované vnímané nebyly a je v tomto ohledu úspěšná. 

 

4.2.3 Projevy maskulinity 
 

 Ačkoli je tedy v některých ohledech gender ignorován, je stále ve hře výrazně 

přítomný. Zdůrazňování maskulinity, poměřování sil či zdůrazňování dominance a kvality 

hráče se ve hře vyskytuje velmi často: hráči se neustále dohadují kdo je lepší, větší, kdo zabil 

více nepřátel a podobně. Záměrná provokace se ostatně ve hře vyskytovala velmi často. 
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Prostředků provokace bylo mnoho, ale nejčastěji se používalo genderových stereotypů. Z 

nejčastěji zpozorovaných stojí za zmínku urážení hráčovy kvality hry (že je hráč tzv. noob40, 

nebo že „hraje jako holka") či hráče samotného, kdy jedna z častých poznámek byla, že by si 

hráč „měl najít přítelkyni", případně i že si hráč má „začít žít" (myšleno mimo hru). Všemi 

těmito způsoby hráči sdělují, že je horší a méně úspěšný než oni a zpochybňují jeho 

maskulinitu. Pokud se hráč brání, že přítelkyni má, tak následuje stereotypní reakce, že musí 

být „tlustá a ošklivá", čímž naznačovali, že si hráč nemůže být schopný najít „normální" 

přítelkyni a nadále tak zpochybňují jeho maskulinitu. Tyto konverzace se nejčastěji 

odehrávaly mezi hráči, kteří patřili do stejné gildy a pravděpodobně se již nějakou dobu znali 

(byť i jen zběžně z gildovního chatu). Hráči při dotázání tvrdili, že mnoho ze svých výroků 

nemyslí nijak vážně a někteří argumentovali „že je to přece jenom hra" a neměl by se tak 

ničemu připisovat příliš velký význam. Je tedy zjevné, že ne vše je myšleno úplně vážně, 

ovšem otázkou zůstává, s jakou mírou nadsázky se výroky hráčů dají brát, protože je možné, 

že mnozí hráči tím, že je to „sranda" a „jen hra" pouze omlouvají své jinak těžko 

akceptovatelné chování. 

 Soutěživé chování hráčů o to, kdo je nejlepší, bylo dalším projevem maskulinity a bylo 

velmi patrné během náročných dungeonů, kdy byla na guildovním TeamSpeaku zakázána 

jakákoli konverzace, která se bezprostředně netýkala současné taktiky. To hráčům dělalo 

největší problém po každém zabití bosse41, kdy hráči do chatu zkopírovali seznam42 hráčů 

seřazených podle míry zranění, které v posledním boji způsobili. Hráči se předháněli v tom, 

kdo si polepšil a dobírali si ty na konci seznamu. Za největší úspěch se pokládalo, když hráč s 

horší výstrojí předčil hráče s lepší výstrojí. Jelikož by lepší výstroj sama o sobě měla 

garantovat silnější útoky, byla tedy zjevně chyba na straně hráče, který neuměl hrát.43  

Occ: „dyť hraje hůř jak moje stará"(guildovní chat, 25.3.2014) 

 Tím, že hráči hru někoho jiného označili jako „holčičí", opět zpochybňoval jeho kvalitu 

jako hráče a tudíž jeho maskulinitu. Opět tak docházelo k užití genderového stereotypu jako 
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 Závěrečný velmi náročný nepřítel, po kterém po zabití zůstanou speciální předměty a výstroj. 
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 Tato funkce byla dodatečným addonem, takže ji někteří hráči neměli 
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 Složitosti boje samotného jsem se v představení WoW nevěnovala, protože to nebylo podstatné pro 
pochopení principu hry. Zde postačí pouze říci, že výstroj charakteru není všechno a velmi také záleží jak hráč 
zná jednotlivé schopnosti svého charakteru a jak je kombinuje. 
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prostředku ke zpochybnění maskulinity méně úspěšných hráčů. Automaticky se také 

předpokládalo, že ženy hrají hůře a muži lépe, ačkoli byly ve skupině (anebo o nich hráči 

věděli z gildy) přítomné hráčky, které hrály mnohem lépe než značná část přítomných hráčů. 

Hráčky takovéto poznámky přecházely s mlčením, protože by se jinak přivedly do pozice, kde 

by musely obhajovat, jak hrají ony samy. 

 Nejhlasitěji pořadí komentovali hráči v čelních pozicích, zatímco ti na konci spíše 

mlčeli, či pokřikovali výmluvy, proč se tentokrát nezadařilo. Seznam pořadí z hlediska počtu 

vyléčených životů se téměř nezveřejňoval (ačkoli byl k dispozici stejně jako tabulka). Pokud 

už ho někdo do chatu zveřejnil, tak to ovšem nevyvolávalo žádnou debatu o tom, kdo byl 

lepší. Pokud se hráčky dostaly na nejvyšší pozice, hráči (spoluhráči z gildy) si často se 

smíchem vymýšleli výmluvy, proč to tak je, jako například „Já jsem ale hrál jen jednou rukou, 

to se nepočítá! xD". Hráčka sama si hráče také dobírala slovy „no teda kluci..." a zjevně jí 

úspěch těšil. V tomto případě se opět projevilo pravidlo, že hráči mají hrát lépe než hráčka, a 

pokud se tak nestalo, museli si pro zachování své maskulinity vymýšlet různé výmluvy. Tyto 

výmluvy a hráčské reakce zároveň mohly působit jako způsob flirtování s hráčkou, kdy tím, že 

své výmluvy často zmiňovali žertovně, se zdálo, že je ve skutečnosti vážně skutečně nemyslí, 

přičemž ale pro maskulinní okolí jako ospravedlnění působily. 

 

4.2.4 Vyjednávání pozic mezi hráči a hráčkami 
 

 Ve výše zmíněném případě je znát, že hráči i hráčka mají vyjednané své meze, které 

zahrnují humorné argumentování o tom, jak je možné, že hráčka hraje lépe než hráči. Toto 

ovšem platí pouze pro skupinu hráčů, kteří se již delší dobu znají. Velkou část hry však tvoří i 

interakce mezi hráči, kteří se neznají vůbec (i v rámci gildy - nově přijatí) a přítomnost hráčky 

vždy vzbudila výraznější reakci. Jak jsem již zmínila, hráči byli často překvapení a potěšení, že 

v jejich okolí hraje i žena. Většinou se hráčce snažili pomáhat, byli přátelští, ale zároveň ji 

nijak neobtěžovali sexistickými výroky. Našli se ale i hráči, kteří k hráčkám přistupovali 

opačně. 

Maja: no to jsem zvědavá  

Xivi: to já taky  
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Stevexx: Mi tu máme holky?  

Xivi: to čumíš, co? :D  

Maja: né :D  

Xivi: on je jenom moc, moc, moooc teplej  

Maja: :D :D :D 

Stevexx: sukezny prcina*dlouhé ticho*  

Fusekle: Nechce někdo jít ICC rep farm? (guildovní chat, 11.3.2014) 

 Dlouhé ticho, které v gildovním chatu nastalo, bylo signálem, že pokud to hráčce vadí, 

měla by si to vyřešit sama. Zároveň ovšem hráči hráčku podpořili tím, že se k sexistické 

poznámce nepřidali. Dali tak najevo, že se podobné chování v gildě normálně nevyskytuje a 

pouze zbytečně narušuje konverzaci mezi členy. Hráči se hráček většinou nezastávali, čímž 

nechtěli vyvolávat zbytečné konflikty. K vzbuzení nějaké reakce by se hráčka musela ozvat a 

explicitně se proti danému výroku ohradit. Podle typu výroku by se jí pak hráči buď zastali, 

nebo by se vzniklý konflikt snažili nějak zmírnit. Obecně při konfliktech se v gildovním chatu 

nejčastěji objevovaly komentáře „přece to nebudete takhle hrotit, ne?" nebo „pokud se ti to 

nelíbí, tak tě tu nikdo nedrží". Hráčky se však ve většině případů nijak neohrazovaly, protože 

by hráči spíše pouze daly záminku k další provokaci. Pokud se jednalo o nově přijatého člena 

gildy, který podobné chování opakoval, byl bez konfrontace po čase vyhozen z gildy. Hráči 

obecně dávali najevo, že se hráčka s určitou mírou narážek musí nějak bez řečí vyrovnat. 

Hráčky tak musely, pokud chtěly být součástí komunity, hrát podle mužských pravidel a 

přizpůsobit se tak mužské dominanci ve hře. Tento postoj hráčů výstižně ukazuje výrok 

Jiřího, který se k otázce, zdali si myslí, že hráčkám vadí chování hráčů, vyjádřil: „Tak kdyby jim 

to vadilo tak asi nehrajou, ne?" 

 

4.2.5 Chatová a hlasová komunikace 
 

 Chatová komunikace tvořila většinu veškeré komunikace ve hře a hlasová (IP 

telefonie prostřednictvím TeamSpeaku) ji pouze doplňovala. 

 Hráči se obecně v chatu i při IP telefonii projevovali mnohem maskulinněji. Často 

útočili na maskulinitu ostatních hráčů a byli otevřeně vulgární. Nejčastěji používali 
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genderových stereotypů („hraješ jako holka") a femininních sexualizovaných nadávek („ty 

seš ale děvka")44, které byly vždy směřované na hráče, bez ohledu na pohlaví jeho 

charakteru. Hráčky samotné se podobným degradujícím výrazům vyhýbaly, což se dá 

považovat za známku toho, že jim takováto mluva byla nepříjemná a že ji neschvalovaly 

(Nardi, 2010: 157). 

 Speciální kategorii performace genderu v chatu hrály tzv. emoty - neverbální 

komunikace či krátké úkony charakteru. Emotů ve hře byla k dispozici široká škála,45 od 

pozitivních (zamávání, poděkování) až po negativní či vulgární (vrčení, vyhrožování, 

nadávání). Emote jde použít buď obecně, nebo jej směřovat na konkrétního hráče. Hráči 

stačí pouze napsat např. /hello a charakter zamává a ve veřejném chatu se objeví text, který 

vyjadřuje, co jste zrovna napsali, čili že máváte všem, nebo jednomu konkrétnímu hráči. 

 Z mého pozorování vyplývá, že hráči tyto emoty používají několika způsoby. Jednak 

jako běžný doplněk komunikace mířený na hráče, ale také jako způsob zaměřený na 

komunikaci s charakterem, a ne hráčem. První případ se týká neutrálních emotů, jako je 

pozdrav nebo přikývnutí, nebo urážlivých emotů. Druhý případ se ve hře vyskytuje 

především u emotů se sexuálním podtónem, jako je například vzdušný polibek, povzdechnutí 

nebo flirtování. Tento typ emotů nebyl mířen na hráče, ale na jeho charakter, nejtypičtěji 

mužským charakterem na ženský. Ženské charaktery podobné flirtování neiniciovaly. Takto 

byly emoty využívány obecně a především mezi hráči, kteří se nemuseli znát. Oproti tomu 

hráči z gildy mnohdy spoluhráčkám posílali vzdušné polibky a používali galantní gesta 

(poklona, pokleknutí), na což hráčky skrze svůj charakter reagovaly emoty červenání se nebo 

smíchu. Mezi sebou hráči používali urážlivé a výsměšné emoty. Toto ale platilo ve skupině, 

kde se všichni již znali a tyto emoty byly mířeny přímo na hráče, kdy nejčastěji probíhala tato 

výměna emotů mezi mužským charakterem hráče a ženským charakterem hráčky, ale v 

některých případech nebylo na gender charakteru přihlíženo vůbec. Toto odráží očekávání, 

že iniciátory kontaktu mají být muži a ženy mají být pasivnější, což je nejvíce zjevné pokud 

hráči i hráčky hrají odpovídající pohlaví charakteru. Ale jelikož se ve hře vyskytují muži hrající 

za ženský charakter i hráčky hrající za mužský, může se stát, že se tyto role obrátí. To ale platí 
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 Seznam všech emotů k dispozici na http://www.wowwiki.com/List_of_emotes 
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pouze v případech, kdy se hráči znají a ví, že mužský charakter náleží hráčce a neflirtují tedy s 

jejím charakterem, ale s ní.  

„...když jsem hrála mužský charakter, tak se mnou chlapi stejně normálně 

flirtovali když zjistili že jsem holka, ale už nevím jaký charakter měli oni...asi spíš 

holky, jinak by to bylo asi divný." (Nicole) 

 Flirtování mezi charaktery stejného pohlaví probíhalo pouze slovně, kde bylo jasné, že 

hráči flirtují se ženou a ne mužem, a nebylo k nim využíváno emotů, jelikož to by mohlo 

vzhledem k vizualitě emotů a absenci důkazu, že cílem je hráčka, vzbuzovat homofobní 

poznámky okolí. Hráči tak opět dodržovali genderové stereotypy a snažili se nezpochybnit 

svou maskulinitu. 

4.2.6 Sexualizace ženských charakterů 
 

 Dalším z projevů performace genderu ve hře bylo používání kostýmů. Mimo 

„volnočasové" kostýmy, které neposkytovaly žádné bonusy pro charakter, měli hráči 

samozřejmě k dispozici více či méně odhalující výstroj, u které ovšem převažovala utilitární 

stránka nad vizuální (ačkoli i tak byly mnohé sety výstroje hráči velmi oceňovány pro svůj 

vzhled či nenáviděny pro jejich nevzhlednost či absurdnost). 

Sili: Omg, co mi to padlo za shouldry [výstroj na ramena] 

Simon: co to je za hrůzu :D 

Sili: no aspoň že ty staty [bonusy pro charakter] to má dobrý (guildovní chat, 

20.3.2014) 

 Množství různě odhalujících kostýmů pro ženské charaktery (od miniaturního oblečku 

Santa Klause či plavek až po dlouhé večerní róby) tak mnozí hráči s radostí využívali a dávali 

tak na odiv krásu svého charakteru, kdy se mnohdy postavili na rušné místo, případně 

pomocí emotů flirtovali s okolím a čekali na jeho reakci. Zde se projevil hráčův odstup od 

jeho ženského charakteru a také to, že se ženy (resp. ženské charaktery) stávaly 

symbolickými předměty pro pohled druhých (Bourdieu, 2000), protože podobné možnosti 

pro mužské charaktery nebyly nijak využívány. Hráčky své ženské charaktery především 
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převlékaly, protože se jim daný oděv líbil, či jim jejich charakter (do kterého se takto vžívaly, 

tedy i ony) připadal přitažlivější a nikoli kvůli flirtování s okolím. Docházelo tak k sexualizaci 

ženského těla jak hráči, ale také samotnými hráčkami (ačkoli ne tak výrazně a vyzývavě). 

Hráči svůj charakter převlékali do kostýmů pro vlastní potěšení i pro potěšení okolí, zatímco 

hráčky především pro sebe samotné. 

 

5. Závěr 
 

 Ve hře se genderové stereotypy odrážejí několika způsoby. Jednak je sama hra 

reprodukuje svými herními mechanismy, ale zároveň se tyto stereotypní genderové 

představy vázané k aktivitám snaží zakrývat. Hráči a hráčky jsou za jejich dodržování 

odměňováni, ale zároveň jim je hra dovoluje vnímat natolik utilitárně či nepodstatně, že si 

jejich genderovanost neuvědomují a ve hře ji neperformují. 

 Dalším způsobem jak se genderové stereotypy projevují jsou samotní hráči a hráčky. 

Sami hráči si přítomnost genderových stereotypů při hraní neuvědomují či nepřipouští a 

považují takovéto chování za normální a přirozené. Naopak hráčky si jsou odlišné performace 

genderu a přítomnosti stereotypů vědomé a považují je ve většině případů za obtěžující.  

 Hráči se vždy jako muži chovali, přičemž důležitou roli hrála performace maskulinity. 

Hráči k udržení vlastní maskulinity a zpochybnění maskulinity druhého nejčastěji používali 

genderové stereotypy („hraje jako holka"), homofobní výrazy a vulgarismy.  

 Performace genderu u hráček probíhala odlišně než u hráčů. Hráčky především 

deklaraci svého genderu korigovaly situačně: ve většině případů se jako ženy prezentovaly 

více či méně otevřeně, ale v určitých situacích se vydávaly za muže, aby předešly případným 

nepříjemným poznámkám a obtěžujícímu chování ze strany hráčů. Nezapojovaly se do 

homofobní a vulgární rétoriky hráčů a neužívaly genderových stereotypů jako urážek (srov. 

Nardi, 2010), a málokdy se proti nim samy vyhrazovaly. Hráčky se tak, pokud chtěly dále hrát 

a být členkami komunity, musely přizpůsobovat mužské dominanci ve hře. 

 Hráči i hráčky se při vytváření svého charakteru spíše drželi genderových stereotypů, 

ačkoli se to poté při hře nijak neprojevovalo, jelikož k genderu charakteru během hry nebylo 

mnohokrát přihlíženo, protože se předpokládalo, že všichni ostatní hráči jsou také muži.  
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 Ženské charaktery byly vytvářeny především pro jejich přitažlivost a sloužily pro 

pohled samotného hráče i pro pohled ostatních (srov. Nardi, 2010). Ačkoli hra poskytovala 

prostředky, které odhalení a případnou hypersexualizaci ženských charakterů činily 

volitelnou (Corneliussen, 2008), hráči jich nevyužívali. Hráčky naopak hypersexualizaci svých 

ženských charakterů přímo nevyhledávaly, ale zároveň se jí také záměrně nevyhýbaly. 
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Příloha1: Rasy 

Krvaví elfové: 

      

Nemrtví: 
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Orkové: 

 

Taureni: 
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Trollové: 

 

Trpaslíci: 
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Noční elfové: 

 

Gnómové: 
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Lidé: 

 

Draenei: 
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Příloha 2: Otázky do rozhovorů: 

- Proč hráč/ hráčka hraje WoW? 

- Myslí si hráč/ hráčka že ostatní mají ke hře hry jinou motivaci? 

- Přikládá se podle hráče/ hráčky ve hře nějaká váha tomu, zdali hraje za charakter mužského či 

ženského pohlaví? 

- Co hrálo roli při výběru hráčova/ hráččina charakteru? 

- Co si hráč myslí že hraje roli při výběru charakteru u ostatních hráčů (a především opačného 

pohlaví) 

- Připadá WoW hráčovi/ hráčce jako klučičí hra? 

- Proč si hráč myslí že hru hrají převážně muži a ne ženy? 

- Připadá hráči/ hráčce že se s hráči opačného pohlaví zachází jinak? 

- Má hráč/ hráčka pocit, že se hráčky musí více snažit aby byly přijaty jako plnoprávní členové 

komunity? 


