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Příloha A: Kategorie – Výkonový herní styl 
Výkonový herní styl 

Křeček: 
…Asi obecně ten princip hry že člověka baví ta odměna kterou dostane…když 
prostě člověk někoho zastřelí tančík tak mu tam naskočej body, má z toho radost, 
prostě něco vyhrál. Je to taková malá soutěž ve který von se porovnává s ostatníma, 
něco získá a má to vokamžitě, instantně, má to nakreslený. Je to prostě 
srozumitelná forma jak dostat jako pozitivní feedback nebo, nebo negativní 
případně. 
- sociální srovnání, status 
 
& No preferuju kooperaci ale ale to soupeření tam vždycky nějaký je v tý hře. 
Takže kooperovat za účelem...I: Bojů s někym @ K: @ Jo. Přesně tak. I: A radši 
třeba proti hráčům živejm nebo proti hře, nebo je to jedno? K: Tak ty živí hráči 
je to taková, je to zábavnější asi. 
- sociální srovnání: živý soupeř 
 
Tak určitě. @ Protože mi někdo šahal na mojí doménu ve který sem dobrá já přece. 
- sociální srovnávání: dominance 
 
& a vlastně už v docela raných dobách kdy začlo bejt, třeba toho Quaka, tam prostě 
celá ta challange proč člověk dřel a cvičil si reflexy tak spočívala v tom že zase 
bude někdy soutěžit, že se ty lidi reálně sjeli a kdo to tam nejlíp postřílel ten jako 
vyhrál že jo. @ 
- nasazení: dovednosti (senzomotorické) 
 
Teďka začínám zkoumat další, a trošku zrovna jako se tam odehrával nějaký 
světový šampionát tak sme jako studovali jejich jako strategie, jak vyhrávaj, jejich 
triky a co je k tomu vedlo k tomu vítězství protože tam samozřejmě Asiati hrozně 
nařachaně kydlili a sofistikovaný strategický vzory tam jsou 
- zkušenosti (teoretické) 
 
a # na tom sme byli regulérně závislí, že nám rodiče museli schovávat kabely vod 
monitoru když šli do práce protože jinak, a my sme je stejně vždycky našli po bytě 
různě, a furt sme jako hráli a došlo to do takový míry že nám prostě jako to 
zakázali, odinstalovali 
- zkušenosti: praktické 
- nasazení: pozornost 
 
…bylo fascinující co sme byli schopný kvůli hrám udělat. Že sme opravdu vstávali, 
třeba když sme hráli jednu onlinovku konkrétní tak sme vstávali každý dvě hodiny 
v noci… 
- nasazení: vůle (vytrvání), pozornost 
 
 
…Silný stránky jsou v tom že dokážu, v rámci tý hry se vlastně jako docela se 
angažovat @ a obětovat, abychom zas jako, aby to vítězství bylo. 
- nasazení: aktivita 
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Tak tam sem vedla ňákou třetí alianci na serveru, nakonec nás jako rozsekali a 
zničili, ale taky tam bylo to že v jedný alianci si člověk musel vybrat absolutně 
věrný jako lidi, absolutně schopný přinášet obrovský oběti, musel tam bejt jako řád. 
- nasazení: schopnosti 
- nasazení: vůle (vytrvání) 
 
A ten kluk se na mě tak podíval a takže: tady to je jako tlačítko dopředu, tady 
enterem střílíš, a já: aha, aha. A pak sem si k tomu sedla a hrozně sem je tam 
rozsekala,  hrozně mi to udělalo dobře. @ 
- kompetence 
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Příloha B: Kategorie – Kontextuální model 
Nositel očekávání – Zprostředkovatel - Romantický partner 

I. 

Páže: 

Já sem asi začla hrát v době kdy sem si pořídila počítač, nebo mi byl pořízen 

bývalým přítelem.  

Takový to že sem dostala jeho a asi s tim přišly i hry protože on hrál dost… 

… k tomu mě určitě přivedl ten bejvalej přítel, protože to sme potom hrávali i 

dohromady jako po síti… 

Ty sem snad ještě nehrála doma, ty sem hrála u něj. 

Verena: 

…ňák jsem objevila to [Arcanum] přes XY <jméno manžela> začli jsme ho hrát a 

to mě hodně bavilo...Jo. Přesně tak. To mě vlastně Arcanum přitáhlo k hraní…) 

 

II. 

Páže: 

Ano, začlo to, začla sem hrát tim že to začal hrát muž, ale na světě kde sem nikam 

nezapadla, jo 

Bylo to, to město původně založili muž a kamarádi. Lidi který já znam v reálu, a 

s těma nemáš problém se bavit i přes ten chat prostě víš že tě znaj, víš ňákym 

způsobem s tebou tak i jednaj. Prostě jasně, malá slabá holka, dáme jí věci který 

potřebuje. Ideální @ 

Když něco potřebuju tak zavolám jeho: [Převleč mě! @ Spočítej správně čísla! @] 

 

III. 

Páže: 

...že se ty lidi onlinově seznáměj natolik že pak už nekafraj o hře, jo. Já si pamatuju 

to bylo o vánocích ňákej rok kdy, já sem byla nemocná, takže sem seděla u kompu, 

nedostávala sem se k ostatnímu vánočním přípravám. A prostě my sme tam 

probírali kdo z čeho dělá salát a kluci vodbíhali ve stylu: teďkon afk protože já jdu 

krájet brambory na salát a teď musim vobalit rybu jo...Jako bylo to supr. A voto hůř 

já sem snášela když se ta aliance rozpadla, a ty lidi začali vodcházet. 
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@ Furt sem se to snažila ňák jako držet dohromady třeba dostat na nějaký lidi 

kontakt odjinud, pak sem teda zjistila že si s nima stejnak už nemám co říct jak 

nehraješ. 

Ale prostě ve chvíli kdy já sem tam v podstatě ztratila lidi, tak sem tu hru více 

méně vopustila. 

Nevim. Jako co se týče těhle her tak tam sem spíš proto že si hraju s těma lidma, ta 

hra pro mě nemá...Ta hra pro mě nemá moc efektu protože prostě z mého pohledu 

nikam nevede, nemám tam žádné zlepšení kterého bych mohla docílit a který by mi 

nedej bože jako pomohlo příště. 

 

Nositel očekávání- Zprostředkovatel-  Vrstevníci- spoluhráči 

IV. 

Křeček:  

A rodiče mě posadili na staťáku kde pracovali, tak mě posadili za počítač…a řekli: 

chvilku si hrajte, teta na tebe dohlídne, a pustili mi 3D Tetris... 

Nedávno zrovna jsme s kamarádem vzpomínali, takže by to bylo asi na dlouhej 

seznam. 

… a to jsme nabrali děcka, to jsme tenkrát žili na vesnici, a to se nabrala banda 

děcek... 

Všichni sme se sešli u nás a u jedný klávesnice prostě čtyři lidi pět lidí tam po sobě 

střílelo s tankama... 

...pobavit se #, porovnat ňáký, ta výzva tam byla na svojí schopnost, dělat něco 

třeba líp než bratr, nebo líp než kamarád # a…no to je asi to hlavní.   

Jako normálně úplně @ kdyby tenkrát mohla bejt taková diagnóza tak jí mam 

protože to sme hráli Quaka, akční hra střílečka, [a ta nás vopravdu už pohltila] s 

bratrem 

Verena: 

A třeba jsme se tam u toho tak [střídali u toho a radili] jsme si co jak dělat. No, no, 

no, pařili jsme tam… To bylo vtipný <s pobavením a nostalgií> 

 

V. 

Křeček: 
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bylo to prostě hrozně mě to lákalo vždycky, a vlastně ani nevim proč, už jako mála 

sem se snažila i kopírovat soubory, měla sem zromantizovanou představu jako 

představu toho programátora 

...rozmejšlela strategii. A nejenom potom pro sebe ale i pro další lidi a vopravdu 

jsem jim tam vlastně vorganizovala život a ňák jako… 

No bylo to tak že, ze začátku sem tam přišla a hned od začátku sem začala s těma 

lidma komunikovat, zorganizoval se ten osobní, jak říkám že mám potřebu ty lidi 

vlastně poznat i na osobní úrovni, tak sem zorganizovala osobní setkání á…pak 

sem vlastně se ňák propracovala k tomu zavelet tý světový válce takže sem tam 

prostě byla já ten kdo těch dvacet lidí komandoval. 

...jsem si našla jednu onlinovku která mě hrozně baví a kterou teď hrajeme po 

večerech kdykoliv můžem, s přítelem.) 

 

Nositel očekávání- Herní veřejnost- spoluhráči 

VI. 

Křeček: 

Já myslim že jelikož já ty hry cítim jako hodně sociálně tak většinou i ty proti nimž 

jako soupeřim, třeba když si to vezmu zpátky na ty onlinovky tak byli mí přátelé, 

takže to je taková zdravá soutěživost kdy vlastně vznikaly i absurdní situace kdy 

sme potom byli u sebe na návštěvě a zároveň probíhala světová válka a my sme tam 

prostě odehrávali na stejnym počítači tahy který naše týmy posílaly proti sobě… je 

to pro mě důležitý mít jako z toho dobrej zážitek i na obou stranách. 

Páže: 

A já sem třeba tuhle hru hrála pro moje okolí naprosto nepochopitelně, protože 

zatímco oni se mě snažili zabít tak mým cílem bylo vysbírat všechny kostičky 

Jako počkal až si vysbíráme všechny kostičky a pak mě zabil asi tak během dvou 

kol protože já sem tohlecto nikdy neuměla, já neumim zabíjet lidi ve hrách @ 

Tam mě to asi nevyžene, ale prostě mě to vyprovokuje k ňákýmu vyvolání sporu.  

 

VII. 

Verena: 
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Já hraju single playery a dávám jim přednost. Já nechci, nechci víš co s cizejma 

lidma se sžívat 

Přizpůsobovat, seznamovat se s nima a to jako za prvý to žere čas, za druhý já zas 

nejsem tak úplně sociální, sociálně zdatnej typ, takže jako dávám přednost tomu 

single playeru. 

 

VIII. 

Páže: 

…sem tu hru opustila, jak sme přestali bejt velká aliance, nebo dostatečně  

zajímavá tak kluci dojednali přechod k někomu anglickýmu, k ňáký velký anglický 

alianci…A já sem si s těma lidma najednou nerozuměla, nebyla jsem schopná se 

dohodnout. Zase sem se držela těch svejch čtyřech hráčů který sem znala, to 

znamená přes ňáký soukromý chaty, že jo, ne přes hromadnej. 

 

IX. 

Křeček: 

...a hned od začátku sem začala s těma lidma komunikovat, zorganizoval se ten 

osobní, jak říkám že mám potřebu ty lidi vlastně poznat i na osobní úrovni, tak sem 

zorganizovala osobní setkání á…pak sem vlastně se ňák propracovala k tomu 

zavelet tý světový válce takže sem tam prostě byla já ten kdo těch dvacet lidí 

komandoval. 

Byla sem, byla sem hodně dobrá. Jako byla sem nejlepší holka ale vono těch holek 

tenkrát moc nebylo @ takže to nebylo zas tak těžký ale i mezi těma klukama sem si 

tam vybojovala místo... 

Vůbec. Naopak mě dělalo hrozně dobře že sem @ že sem jediná kterou jako znám. 

...že já sem jako holka, vynikám v něčem co je jako klučičí doména. 

 

Nositel očekávání- Herní veřejnost- Spoluhráčky 

X. 

Křeček:  
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Já musim říct, že mám strašně malou zkušnost s herním stylem žen… 

Verena:  

Já jsem žádnou jinou holku nepozorovala hrát, jenom toho Wolfensteina a tam 

nebylo moc co. 

 

XI. 

Páže: 
No, třeba Vozataj pro mě kdysi měl označení socialistická riderka…Riderka teda 
byl označení tý lodi, to byl rider jako průzkumník, a socialista sem byla protože 
sem mu vyčítala za jaký ceny prodává na tržišti. 
Moc draze a jako zbytečně, a vokrádá i jako naše lidi a to.. 

 

Nositel očekávání - Laická veřejnost 

XII 

Páže: 

U ženskejch to potkávám častej, ale i u chlapů, že prostě nevědí co ta hra je, proč 

to děláš, proč jako trávíš čas nad něčim když bys moh to samý dělat v reálu. A to 

potom já nemam argumenty kterýma bych to vysvětlila. Někomu kdo to nechápe 

já to nedokážu vysvětlit. Člověk kterej ti řekne, no tak proč jako tady svoji 

postavičku učíš hrát na kytaru, proč si nesedneš a nehraješ na kytaru sám. Tak 

můžeš desetkrát řikat no vona bude lepší ta postavička, bude jí to bavit, bude za to 

vydělávat peníze, já nevim co. Von to nechápe. A to je možná u ženskejch častější. 

 

XIII. 

Páže:  

Prostě možná sme racionálnější <ženy>a uvědomujeme si ve stylu hra neni život a 

to že si hraju mu prostě v životě nepomůže, že se budu víc soustředit na život. 

Možná. Možná je tam takový to druhý že ženská potřebuje mít, jako taky zdaleka 

ne každá, ale svý hotový než si pude hrát, jo. Ňáká zodpovědnost...Ale né to co sem 

potkala u některejch ženskejch, sem potkala i u chlapů, a co tě na tom baví? Jo, 

nepochopení toho že by... 
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Systém Self- Hráčka- Sebehodnocení 

 

XIV. 

Křeček: 

No takže ta moje slabina je že z hlediska nějakýho výkonu je v tom že prostě bych 

se mohla třeba nějakym způsobem obětovat a hrát postavy který pro mě zas nejsou 

tak zábavný, abych jako dosáhla lepších výsledků pro tým 

...a…já sem tenkrát se rozhodla # neudělat přesně to na čem sme se domluvili 

protože sem myslela že tím získám výhodu a nakonec to tak nedopadlo, a naopak 

sem tím zbortila celou strategii  

 

Verena: 

No já jako nevim jako svojí sílu, já to spíš využívám protože von je docela dobrej 

stratég a hodně chytrej, takže já vod něj spíš odkoukávám triky 

A jako učim se ty jeho postupy, von má hrozně zajímavý strategický myšlení který 

mě třeba chybí 

Takový jako vodreagování (@) se do sebe pustíme a, no to je zajímavý, že u těch 

videoher mi to vadí. Nebo jako ne úplně vadí…No ale asi vadí, protože on je v nich 

lepší  

No jako chodit do předem prohranejch bitev mě moc nebaví 

 

Páže: 

Tohle je třeba hra ve který vim že muž má výrazně vyšší znalost systému než já, a 

já to beru tak jako náhodně. Taky už mě ten systém přestal ňák bavit, už je moc 

složitej na to abych si jako začla psát a vypočítávat a dělat excelový tabulky a já 

nevim co. 

 

Systém Self- Hráčka- Self efficacy 

XV. 

Křeček: 

… už jako mála sem se snažila i kopírovat soubory, měla sem zromantizovanou 

představu jako představu toho programátora 

Byla sem, byla sem hodně dobrá. 
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Jo. Mám nasazení. @ Stručně řečeno 

:… taková zdravá soutěživost... 

Tak tam sem vedla ňákou třetí alianci na serveru, nakonec nás jako rozsekali a 

zničili, ale taky tam bylo to že v jedný alianci si člověk musel vybrat absolutně 

věrný jako lidi, absolutně schopný přinášet obrovský oběti, musel tam bejt jako řád. 

 

XVI. 

Páže: 

...za prvé se ta hra hrozně změnila od tý doby co sem jí neviděla takže sem byla 

zmatená jako už jenom z ovládání 

Ale myslim si jinak že jako de vo to, že je typ her do kterých se nebudu pouštět 

protože vim že mi nejdou. Já to ani nebudu zkoušet 

Tohle je třeba hra ve který vim že muž má výrazně vyšší znalost systému než já, a 

já to beru tak jako náhodně. Taky už mě ten systém přestal ňák bavit, už je moc 

složitej na to abych si jako začla psát a vypočítávat a dělat excelový tabulky a já 

nevim co. 

Ona zrovna většina těch loděk co hrajem, ty sou vyloženě vo tom, tam ani jako 

pořádně nestíháš si jako vylepšit postavu nebo něco takovýho. Prostě musíš jet. Já 

si uvědomuju že vzhledem k tomu že tu hru nějak extra neznám, furt sem se jí 

nenaučila, že sem mohla je druhá věc.  

Verena: 

No jako chodit do předem prohranejch bitev mě moc nebaví 

 

Genderové vymezení 

XVII. 

Křeček: 

Je pár prostě holek který hrajou tak příležitostně, co vlastně známe společně. Máme 

společnou kamarádku která hraje, ale nepřide mi že to prožívá tak silně. 

...ty chlapi tam hrozně maj tu soutěživost že jo, hrozně…i ty hry jsou na tom 

vlastně hrozně stavěný 

Jak to vlastně maj no. Jestli jsou třeba schopný stejně dřít. Jako jestli je bavěj stejný 

věci. Já to nevim. 
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Byla sem, byla sem hodně dobrá. Jako byla sem nejlepší holka ale vono těch holek 

tenkrát moc nebylo @ takže to nebylo zas tak těžký ale i mezi těma klukama sem si 

tam vybojovala místo… 

To je vlastně něco co jsem nezmínila, je to vlastně hrozně silná emoce jako v tý 

hře. Mně bylo strašně příjemný že já sem jako holka, vynikám v něčem co je jako 

klučičí doména 

 

XVIII. 

Páže: 

Úvod: Ženy mají větší sklon k přístupu "účel světí prostředek", vyšší skryté 

soutěživosti vedoucí k minimální loajalitě a emocionálním zkratům, což způsobuje 

ve hře spory i v rámci skupiny herních partnerů. Na druhou stranu bych očekávala 

nižší přímou agresivitu a snahu o zklidnění již vzniklých konfliktů.  

Zatímco u ženskejch mám pocit že ty dohody sou takový jako jiný, svým způsobem 

vratší, protože stačí strašně málo aby se ti ženská urazila a dohodu považovala za 

neplatnou ještě v době kdy platná je. 

Verena:  

Takže asi že si ty útoky berou ženský občas víc osobně. 

Já nevim…možná ne míň agresivní…asi jak která, že jsou…myslím, že snad ani 

tolik né.  Možná spíš že se tolik nechvástaj u toho, že třeba jako když se něco 

nedaří tak mě přijde že ty chlapi  to třeba jako by hůř nesou, že třeba ženský do 

toho nedávaj tolik ega. 

 

XIX. 

Křeček: 

Jsou to hry který aspoň v mých představách apelujou na něco co má být ženským 

koníčkem. Typicky je dělaj muži @ co sem tak zatim měla tu čest...a jelikož sem 

asi nikdy neměla ty úplně typický ženský záliby tak to na mě nezafungovaly no. 

...že tam jako člověk nakupuje, má tam ňáký virtuální peníze, vytváří si ňáký jako 

…vzt <zřejmě vztahy> reaguje na ňáký automatický situace který mu předkládá 

hra, je to taková jako adventura s extrémně holčičí tématikou. 

…dostáváš body když zaleješ kytičku, když se voblíkneš dobře tak dostaneš body 

za to že si pak šla na party a pak si zazářila v oblečku.  

Je to hodně růžový a je tam hodně voblečků tak.. 
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Verena: 

Já právě vůbec nevim co si pod tim mám představit protože, já bych si musela 

takovou hru zahrát abych věděla co si pod tim představuje ten člověk co to 

vymyslel. Protože já si myslim že to jestli je to pro ženu nebo pro chlapa asi spíš 

závisí na tom jak bereš ten příběh. 

Páže: 

No to já nevim právě. 

Tak já si díky tomu, jaký, co by bavilo mě, nebo co by si některý chlapi mysleli že 

baví ženy, tak bych si představila já nevim. Takový to kadeřnictví, jak prostě, to 

hrál myslim Vozataj na mobilu jednu dobu, že začínáš s jednim křeslem a pak si 

přikoupíš dvě křesla a dvě umyvadla a automatickou sušičku... Jako prakticky 

normální hra ale na ženský téma. 

…chodíme nakupovat do obchodů, potýkáme se s prodavačkami, levlíme charizma 

@, je to možný jo. 

Mám trochu pocit že ženský častěj se teď chytaj na takový ty # jednoduchý 

klikačky na Facebooku, takový ty vodstřelujeme kuličky, dáváme kostičky k sobě, 

jo. Ale míň něco co má děj, u čeho musíš přemejšlet, co ti trvá dlouho třeba, eště 

musíš jako spřádat strategii.  

 

Genderové herní styly- Dáma s ostruhami 

XX. 

Křeček 

Já si pamatuju jak sem byla na Invexu v dobách kdy to byla ještě obrovská událost i 

v hernim světě, kde se prostě demonstrovaly nový hry a tak dále...A tam byla právě 

sekce Quake a tam byly ty počítače kde hráli ňáký kluci, a já sem tam přišla a 

říkám: můžu si taky zahrát? A ten kluk se na mě tak podíval a takže: tady to je jako 

tlačítko dopředu, tady enterem střílíš, a já: aha, aha. A pak sem si k tomu sedla a 

hrozně sem je tam rozsekala,  hrozně mi to udělalo dobře. 

 

XXI. 

AGENCY 

Dominance (snaha získat vysoký status) 

Křeček:  

...ten prvek soutěže je tam věc která pro mě byla zábavná 
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...porovnat ňáký, ta výzva tam byla na svojí schopnost, dělat něco třeba líp než 

bratr, nebo líp než kamarád 

Já sem se snažila bejt dobrá. Mně dělá dobře ten obdiv na základě toho že sem 

prostě dobrá. I když sem holka. 

Tak vždycky je pro mě výzvou ve hře dosáhnout…toho cíle, ať už je to prostě mít 

velký počet bodů a být dobrá v tom žebříčku, bejt někde nahoře…no a nebo je to 

ňáká reputace herní kterou člověk získává 

 

Tendence řídit (organizovat a dávat úkoly druhým) 

Křeček: 

...to že sem # rozmejšlela strategii jak dosáhnout toho ultimátního cíle hry. A 

nejenom potom pro sebe ale i pro další lidi a vopravdu jsem jim tam vlastně 

vorganizovala život a ňák jako… 

...pak sem vlastně se ňák propracovala k tomu zavelet tý světový válce takže sem 

tam prostě byla já ten kdo těch dvacet lidí komandoval. 

...To taky bylo docela schopný mě vybičovat k velkým časovým obětem a taky 

jsme tam vlastně vedla 

 

Expanzivita (aktivní rozšiřování možností se seberalizovat) 

Křeček: 

...jsem si našla jednu onlinovku která mě hrozně baví  

 

Sebeprosazení (schopnost dosahovat svých cílů a potřeb) 

Křeček: 

Byla sem, byla sem hodně dobrá. Jako byla sem nejlepší holka ale vono těch holek 

tenkrát moc nebylo @ takže to nebylo zas tak těžký ale i mezi těma klukama sem si 

tam vybojovala místo… 

 

Kompetence (herní dovednost) 

Křeček: 

…Tak bylo to prostě nový, byla to technologie, bylo to něco co co # malej svět 

kterej se vodehrával na placatý věcičce, bylo to prostě hrozně mě to lákalo 

vždycky, a vlastně ani nevim proč, už jako mála sem se snažila i kopírovat soubory, 

měla sem zromantizovanou představu jako představu toho programátora  
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...aby dvacet lidí naprosto disciplinovaně, zkoordinovaně vymyslelo, nebo teda 

někdo kdo je vedl, vymyslel prostě plán, strategii, časovej rozvrh pro všechny. Byly 

to vlastně obrovský dovednosti který člověk musel vyvinout proto k tomu aby 

...tam prostě celá ta challange proč člověk dřel a cvičil si reflexy tak spočívala 

v tom že zase bude někdy soutěžit, že se ty lidi reálně sjeli a kdo to tam nejlíp 

postřílel ten jako vyhrál že jo 

Já si pamatuju jak sem byla na Invexu v dobách kdy to byla ještě obrovská událost i 

v hernim světě, kde se prostě demonstrovaly nový hry a tak dále 

Páže: 

@ Jako pochopíme systém a pak svým způsobem jako už nehraju ale využívám ten 

systém a je to otázka, zda je to zábavné nebo není. 

A mě trvalo několik týdnů než sem právě jako pochopila systém. Ale vyloženě sem 

si potom psala v který čtvrti... 

Verena 

ňák jsem objevila to [Arcanum] přes XY <jméno manžela> začli jsme ho hrát a to 

mě hodně bavilo.. 

 

Nezávislost (schopnost pohybovat se herním prostředím bez stabilní opory) 

Křeček: 

Tak jak řikam, mně to dělalo dobře ta pozornost a tak dále. Ale myslim si že jsem 

se nesnažila z toho vytřískat nějak extra výhody…Prostě bylo to prostředí ve 

kterym sem měla pozornost a dělalo mi to dobře. 

No tak já nemůžu říct úplně štve protože já potom s takovýma lidma prostě v tý hře 

nespolupracuju ale obecně 

Samozřejmě že tam vobčas zkusim štěstí, když zrovna není nikdo k dispozici a chci 

si zahrát a nejde zrovna sehnat nikdo z těch známejch tak jako si zahraju ale je to 

tak z poloviny nepříjemná zkušenost. 

Verena: 

Přesně tak. Nechci aby mi někdo říkal, že musim tohle dělat. Když je tam ta 

možnost, vím že spousta lidí to má ráda, ok, ale já chci aby ta hra šla dobře dohrát i 

bez toho. 

 

Aktivita (vyvíjení herní činnosti) 

Křeček: 
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Že sme opravdu vstávali, třeba když sme hráli jednu onlinovku konkrétní tak sme 

vstávali každý dvě hodiny v noci… 

…Silný stránky jsou v tom že dokážu, v rámci tý hry se vlastně jako docela se 

angažovat @ a obětovat, abychom zas jako, aby to vítězství bylo. 

 

Individualismus (touha stát se výjimečným) 

Křeček: 

To je vlastně něco co jsem nezmínila, je to vlastně hrozně silná emoce jako v tý 

hře. Mně bylo strašně příjemný že já sem jako holka, vynikám v něčem co je jako 

klučičí doména 

A chovali se hrozně hezky ke mně, hýčkali si mě a mně to dělalo strašně dobře a 

doteďka je to tak, že prostě se snažim, mi dělá dobře vyniknout někde kde ženský 

jako prostě nevynikaj. 

Úvod,2.:...ženské většinou hrají mizerně... Naopak mě vždy bavil respekt, který se 

mi jakožto dobré hráčce dostává na poli, kde se muži považují za jediné zdatné 

hráče 

 

COMMUNION 

Potřeba být v souladu s druhými (potřeba nebýt v konfliktu s ostatními a 

kooperovat) 

Křeček: 

...takže člověk nebyl jenom sám v tom světě, ale ale musel nějak kooperovat 

s ostatními a tam vlastně ta kooperace byla hrozně důležitá, aby to dobře fungovalo. 

To bylo důležitý. Já sem vždycky měla ještě hroznou potřebu to stahovat do 

reálnýho světa svým způsobem, že jsem ty lidi poznávala osobně, a tak dále…a 

v podstatě  v těch onlinovkách nastoupilo to že sem # rozmejšlela strategii jak 

dosáhnout toho ultimátního cíle hry. 

No bylo to tak že, ze začátku sem tam přišla a hned od začátku sem začala s těma 

lidma komunikovat, zorganizoval se ten osobní, jak říkám že mám potřebu ty lidi 

vlastně poznat i na osobní úrovni, tak sem zorganizovala osobní setkání á…pak 

sem vlastně se ňák propracovala k tomu zavelet tý světový válce takže sem tam 

prostě byla já ten kdo těch dvacet lidí komandoval. 
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Tak tam sem vedla ňákou třetí alianci na serveru, nakonec nás jako rozsekali a 

zničili, ale taky tam bylo to že v jedný alianci si člověk musel vybrat absolutně 

věrný jako lidi, absolutně schopný přinášet obrovský oběti, musel tam bejt jako řád. 

 

Genderové herní styly- Dáma za oponou 

XXII. 

Páže:  

@ # Sem tam strašně dlouho, je tam muž, mám tam taky kamarády který sme už 

viděli i na živo, byli sme s nima párkrát posedět třeba. Tak tam kdyby na mě někdo 

tímhle způsobem útočil třeba, tak už na něj asi někoho poštvu. 

 

XXIII. 

AGENCY 

Sebeprosazení 

Pak už sem začala bejt poměrně tvrdá a řikám: dokavad ty kostičky nevysbíráme 

tak mě tady nehoň @ 

 

Tendence řídit 

@ # Sem tam strašně dlouho, je tam muž, mám tam taky kamarády který sme už 

viděli i na živo, byli sme s nima párkrát posedět třeba. Tak tam kdyby na mě někdo 

tímhle způsobem útočil třeba, tak už na něj asi někoho poštvu. 

Pomůžou. Ano. Doufáme. Všichni. @ 

Když něco potřebuju tak zavolám jeho: [Převleč mě! @ Spočítej správně čísla! @] 

Riderka teda byl označení tý lodi, to byl rider jako průzkumník, a socialista sem 

byla protože sem mu vyčítala za jaký ceny prodává na tržišti. 

 

Aktivita 

Páže: 

Protože teďko nedávno sem prostě dostala chuť se vrátit k ňáký hře ani to že sem si 

nechala, teda přítel to nainstaloval 

Takže jako co mě u her obvykle fungovalo, se přes mrňavý, trpělivě dělaný úkoly 

dostat ke zlepšení vlastností a pak jako tim pádem dosáhnout toho že na ňáký ty 

protivníky mám. 
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Dominance 

Páže: 

Těšilo mě to, pak mě určitá, já mám teda jenom určitou míru trpělivosti, asi víc než 

spousta lidí, ale pak už mě to přestane bavit že ten poslední kamínek nedostanu a 

nedostanu tak tam už to někde končí. 

Jako nedosáhnu toho svýho cíle nikdy, téměř nikdy úplně. Ale dostanu se jak nejdál 

mě moje trpělivost vystačí. To byl třeba příklad toho Voyage Century. Jak sme 

jezdili s lodičkama. 

 

COMMUNION 

Přizpůsobování se druhým (přizpůsobování svých cílů druhým) 

Páže: 

...a asi sem začla hrát někdy s nim, jestli mě k tomu přivedl? Ale přiznám se že si 

vůbec nevzpomínám co byla třeba první hra 

...a k tomu mě určitě přivedl ten bejvalej přítel, protože to sme potom hrávali i 

dohromady jako po síti.  

 

Potřeba být v souladu s druhými 

Páže: 

Hrálo se onlinově jedině v LANu a tam sem se vždycky snažila abychom chodili 

jako tým právě proti příšerám, NPCéčkám. 

...ale…prostě já třeba mám špatný svědomí když musim takhle někoho duelovat, 

třeba z těch questů nebo tak 

Abych mu neubližovala víc než jako…  

...mně asi na tomhlenctom mě vadí vlastnost lidí, že když na to maj tak do toho 

půjdou bez ohledu na ty vostatní no. 

Moc draze a jako zbytečně, a vokrádá i jako naše lidi a to 

A já sem třeba tuhle hru hrála pro moje okolí naprosto nepochopitelně, protože 

zatímco oni se mě snažili zabít tak mým cílem bylo vysbírat všechny kostičky 

 

Vztahovost (tendence navazovat a udržovat osobní vztahy) 

Páže: 
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Jo, jo. Jo. A tam sem jako já tim že sem začínala díky kamarádovi, tak von mě 

dotáhl do nějaký aliance, aliance díky bohu byla česká, což jako pro mě je v těch 

hrách poměrně důležitý, protože já se anglicky dohovořim ale nemam takovou tu 

lehkost psaní,  já nepudu chatovat prostě vo ničem. Takže v tý český alianci já sem 

si našla nějaký dva, tři, čtyři lidi se kterýma sem komunikovala a to byla první hra 

kde já sem pochopila, nebo potkala, neznala sem to do tý doby, že se ty lidi 

onlinově seznáměj natolik že pak už nekafraj o hře, jo 

A prostě my sme tam probírali kdo z čeho dělá salát a kluci vodbíhali ve stylu: 

teďkon afk protože já jdu krájet brambory na salát a teď musim vobalit rybu jo 

Jako bylo to supr. A voto hůř já sem snášela když se ta aliance rozpadla, a ty lidi 

začali vodcházet. 

Takže už jenom to že ztrácim ňáký onlinový mě strašně zasahovalo. @ Furt sem se 

to snažila ňák jako držet dohromady třeba dostat na nějaký lidi kontakt odjinud, pak 

sem teda zjistila že si s nima stejnak už nemám co říct jak nehraješ. 

Křeček: 

Já myslim že jelikož já ty hry cítim jako hodně sociálně tak většinou i ty proti nimž 

jako soupeřim, třeba když si to vezmu zpátky na ty onlinovky tak byli mí přátelé 

...je to pro mě důležitý mít jako z toho dobrej zážitek i na obou stranách. Nemám 

ráda agresi a nějaký shazování 

 

Genderové herní styly- Dáma v nesnázích 

XXIV. 

Páže: 

Je to asi spíš proto že, tam sou ty lidi se kterýma si  chci hrát jo. Takže pudu tam 

spíš z ňákýho sociálního důvodu. A pak jo, pak ano, bohužel sem nucena soupeřit 

@. Co se s tim dá dělat. @ 

 

XXV. 

AGENCY 

Nízká aktivita: 

Páže: 
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Teď sem si řikala co já sem tady dělala, tak já sem vobjevovala, to pak bylo strašně 

náročný tak do toho se mi nechce, tak co bych šla dělat. Tak támhle kutat a proč? 

Proč já bych to šla dělat, jo. 

Neřikám že to neexistuje, jenom to ňák nenacházim teďka. Zase tak intenzivně 

nehledám @ 

Ale myslim si jinak že jako de vo to, že je typ her do kterých se nebudu pouštět 

protože vim že mi nejdou. Já to ani nebudu zkoušet. 

Mně třeba tyhlecty hry poměrně bavilo sledovat, ale není to typ hry do kterýho já 

bych se pustila hrát. 

A já sem si s těma lidma najednou nerozuměla, nebyla jsem schopná se dohodnout. 

Zase sem se držela těch svejch čtyřech hráčů který sem znala, to znamená přes ňáký 

soukromý chaty, že jo, ne přes hromadnej 

 

Nízká kompetence: 

Páže: 

Jak tam skáče, běhá, tak musíš ty klávesový zkratky a myši a podobně,  tak to já 

neumim. Pokud je, pokud je šikovnost postavy závislá na mojí šikovnosti prstů tak 

je postava v háji 

Verena 

Takový jako vodreagování (@) se do sebe pustíme a, no to je zajímavý, že u těch 

videoher mi to vadí. Nebo jako ne úplně vadí…No ale asi vadí, protože on je v nich 

lepší (@) 

 

Nízká dominance 

Páže: 

Takže  na mě věčně vyjížděli a brali mi suroviny díky kterejm já sem se nemohla 

ani opevnit, že sem nebyla schopná získat ani obranu. Hele tak to byl jako rychlej 

konec. 

Jo. Tohlencto sem jako zjistila, zjistila sem že je to baví dva dny, tak mě to přestalo 

bavit a od hry sem odešla. 

To znamená, že když někdo začne zneužívat mojí slabosti proti tomu abych, tak já 

mam smůlu 

Bylo to, to město původně založili muž a kamarádi. Lidi který já znam v reálu, a 

s těma nemáš problém se bavit i přes ten chat prostě víš že tě znaj, víš ňákym 
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způsobem s tebou tak i jednaj. Prostě jasně, malá slabá holka, dáme jí věci který 

potřebuje. Ideální @ 

Verena 

No jako chodit do předem prohranejch bitev mě moc nebaví 

 

COMMUNION 

Potlačování/nekomunikování vlastních potřeb: 

Páže: 

A když byli po tom lepčí počítače, nebo lepčí v úvozovkách, tak to byli Setleři, ty 

byli ještě před tim vlastně, tak možná s těma sem začínala. Ty sem snad ještě 

nehrála doma, ty sem hrála u něj… A vim že to byla teda jedna z her který mě 

strašně iritovali že sem je nebyla schopná dohrát… Protože já nejsem zrovna 

útočnej typ… 

No. Ona zrovna většina těch loděk co hrajem, ty sou vyloženě vo tom, tam ani jako 

pořádně nestíháš si jako vylepšit postavu nebo něco takovýho. Prostě musíš jet. Já 

si uvědomuju že vzhledem k tomu že tu hru nějak extra neznám, furt sem se jí 

nenaučila, že sem mohla je druhá věc. Takže ňáký vylepšení lodi nebo něco 

takovýho mi nehrozí. Vždycky se tam, ideálně se tam vobjeví Vozataj s ňákym 

parníkem jako vo dva tři levely vejš a já si řikam [panebože kdes na to jako vzal]. 

Jako jak si to posbíral @, já tomu nerozumim jako. A pak už člověk jako jezdí na 

smrt, tak jedu no. 

Jet musim, všichni jedou @. Co kdyby to mělo ňákej efekt, a zároveň už víš že to 

ten efekt nemá. Protože ty máš tu loď horší a nevíš vlastně proč jako @. Já tam 

nemam, nejsem na to dost rychlá jako. 

No. Už se mi to taky povedlo, zrovna myslim že to byly loďky, tak to sem odešla 

někam. Jo. Anebo to sem udělala druhou věc, to sem skončila dole v přístavu a 

prohlížela sem si co bych si bývala mohla koupit, kdybych na to měla, jo. 

 

Přizpůsobování se druhým 

Páže: 

Ano. Já útočím pouze pod společenským tlakem. @ Kdyby mě tam někde někdo 

nechal a tam sem si mohla s tím něco to 

Verena: 
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No a pak začal, hrál můj muž hodně, a já jsem se dívala jak von hraje a líbilo se mi 

to. 

...ňák jsem objevila to [Arcanum] přes XY <jméno manžela> začli jsme ho hrát a to 

mě hodně bavilo..  
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Příloha C: Rozhovor - Křeček 
< Informace o respondentce: „Křeček“, 28 let, VŠ, projektová manažerka IT, ve 

vážném partnerském vztahu, bezdětná 

Obecné informace o rozhovoru: Rozhovor proběhl na jaře 2014 v klidné pražské 

čajovně v brzkých odpoledních hodinách. Křeček přišla na schůzku se zpožděním, 

což je pro ni běžné, a se starostí ohledně práce. Včera ztratila místo po neúspěchu 

velkého veřejného projektu, který vedla. Přesto působí podobně jako vždy- 

optimisticky, energicky, přátelsky. Tazatelka je v dobré uvolněné náladě. Chvíli 

probíráme pracovní situaci. Křeček neví, kam se dál pracovně ubírat. Křeček má 

rychlé tempo řeči a energický projev. Po rozhovoru mi sděluje, že je za něj ráda, 

neboť si uvědomila jak jsou pro ni videohry zábavné a že se rozhodla hledat místo 

v herním průmyslu. 

  Respondentka mluvila rychlým tempem, měla energický i hlasitý 

projev. U některých otázek bylo potřeba více vysvětlit dotazy.> 

EM: Emailová odpověď na původní průzkumnou otázku přibližně před rokem: 

Základní dotazy: 

1. Hraješ počítačové hry někdy pouze ve výhradně ženské skupině?  

(Pokud ano, rozveď prosím, zda a jak se zážitek liší od hraní ve smíšené skupině.  

Popiš, prosím, pocity při hraní v čistě ženské skupině. 

Popiš, prosím, jednu typicky příjemnou situaci při hře a jednu typicky nepříjemnou 

situaci vzniklou při hře v ženské skupině.) 

2. Pokud počítačové hry v čistě ženské společnosti nehraješ, lákalo by tě to? 

(Rozveď prosím, proč ano, či proč ne.) 

 

Odpovědi: 

1. Ne 

2. Spíše ne, ženské většinou hrají mizerně a nevidím důvod, proč to genderově 

separovat. Naopak mě vždy bavil respekt, který se mi jakožto dobré hráčce dostává 

na poli, kde se muži považují za jediné zdatné hráče :). Nebránila bych se tomu to 

vyzkoušet, ale nijak mě to neláká. 
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ROZHOVOR: 

Značení: „K“= Křeček, „I“= Tazatelka  

I:   Nejdřív se tě zeptám zda souhlasíš s tím že bude rozhovor 1 

[nahráván] a použit pro mou práci.  2 

K:         [Ano.] 3 

I:  První otázka, jestli mi můžeš říct jak si začala hrát, jak si se ke hraní 4 

videoher dostala? 5 

K:  &  No vlastně si úplně přesně pamatuju první kontakt kdy mě bylo 6 

ňákých, mohlo to být čtyři roky? A rodiče mě posadili na staťáku kde pracovali, 7 

tak mě posadili za počítač…a řekli: chvilku si hrajte, teta na tebe dohlídne, a 8 

pustili mi 3D Tetris, no a a u toho sem vydržela spoustu hodin, takže to je můj 9 

první kontakt. 10 

I:  Úplnej začátek. & Takže přes rodiče v podstatě. 11 

K:  Jo. Přes rodiče jsem se dostala k počítači. 12 

I:  A potom si u nich teda hrála v tý práci? 13 

K:  Potom sem vobčas hrála v práci, ale oni si časem pořídili kvůli 14 

práci počítač domů. Takže jsme měli počítač doma, a pak už jsem hrála doma no. 15 

I:  A pamatuješ si ňáký tituly třeba co si hrála? 16 

K:  No určitě. Nibbles, Gorillas, takový ty klasický dosovský hry # 17 

který prostě měli hrozně jednoduchej herní princip. Člověk házel banány po gorile 18 

a vlastně pamatuju si strašně moc  jako her. Nedávno zrovna jsme s kamarádem 19 

vzpomínali, takže by to bylo asi na dlouhej seznam. 20 

I:  Jó. Dobře. @ 21 

K:  Ale úplně taková první vzpomínka je ten Tetris a pak ty Nibbles, 22 

žížalky. 23 

I:  Žížalky. 24 

K:  No no no, a pak už jich bylo spousta dalších. 25 

I:  A vystupuje ti ještě ňáká, která ti nějakým způsobem třeba změnila 26 

to směřování nebo tohlecto jsou takový základní hry? 27 
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K:  & No tak obrovskej přelom # byl ve chvíli, kdy začla bejt možnost 28 

hrát online, s ostatníma. 29 

I:  & 30 

K:  A to už je docela pozdní. Pamatuju si spoustu dalších her, třeba 31 

Skorče byl pro mě přelom, protože tam jsem vlastně hrála poprvé s více lidma u 32 

jedný klávesnice. Skorče byly tanky kde po sobě lidi házeli granáty @ 33 

I:  & 34 

K:  Nebo tančíky po sobě házely granáty a to jsme nabrali děcka, to 35 

jsme tenkrát žili na vesnici, a to se nabrala banda děcek 36 

I:  & 37 

K:  Všichni sme se sešli u nás a u jedný klávesnice prostě čtyři lidi pět 38 

lidí tam po sobě střílelo s tankama. No tak to byla vlastně multiplayerová 39 

záležitost. První to bylo. Taky takovej zlom pěknej. A pak to byly ty online, 40 

onlinovky. 41 

I:  & 42 

K:  A možnost vlastně hrát s někym na dálku, s kymkoliv a tak dále. 43 

I:  Dobře, dobře. A tak, teďko jestli bys mohla nějak porovnat co tě 44 

tenkrát na tom nejvíc bavilo, kdybys měla popsat ňáký segmenty toho třeba 45 

nebo…Co bylo to co tě chytlo na těch hrách? 46 

K:  …Asi obecně ten princip hry že člověka baví ta odměna kterou 47 

dostane…když prostě člověk někoho zastřelí tančík tak mu tam naskočej body, má 48 

z toho radost, prostě něco vyhrál. Je to taková malá soutěž ve který von se 49 

porovnává s ostatníma, něco získá a má to vokamžitě, instantně, má to nakreslený. 50 

Je to prostě srozumitelná forma jak dostat jako pozitivní feedback nebo, nebo 51 

negativní případně. 52 

I:  & 53 

K:  A určitě ten prvek soutěže je tam věc která pro mě byla zábavná. I 54 

to vlastně když člověk hrál ty žížalky, tak to byl ňákej malej souboj sám se sebou 55 

kdy, tys byl postavený, tys byla postavená před ňákou výzvu a teďka šlo vo to 56 

jakým způsobem se ty s ní popereš, zpracuješ @ kdo nahraje víc a tak dále. 57 
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I:  Čili ta soutěž s tou hrou i potom s těma ostatníma, to tě na tom 58 

těšilo. 59 

K:  To mě na tom bavilo @ 60 

I:  A ještě něco? Nebo? 61 

K:  …Tak bylo to prostě nový, byla to technologie, bylo to něco co co # 62 

malej svět kterej se vodehrával na placatý věcičce, bylo to prostě hrozně mě to 63 

lákalo vždycky, a vlastně ani nevim proč, už jako mála sem se snažila i kopírovat 64 

soubory, měla sem zromantizovanou představu jako představu toho programátora 65 

I:  & 66 

K:  Ty lidi co se v tom vyznaj že jo, maj ňáký vědění speciální, takže i, 67 

i ta nezvyklost toho média mi přišla zajímavá. 68 

I:   Že  ňáká technická věc,  že něco jako vovládnout, ňák tu techniku, 69 

[něco co v tom je to tě taky přitahovalo.] 70 

K:   [ Tak, tak, tak.] To mě určitě přitahovalo no vždycky.  71 

I:  No a změnilo se to nějak? To co tě baví teď a co tě bavilo dřív. 72 

K:  Myslim si, že se to nezměnilo protože…protože jakkoliv ty hry 73 

dneska vypadají jinak, tak jsou to úplně stejný principy který na tom člověka 74 

bavěj. Že prostě dostane odměnu, že se s někym porovná a zároveň že je to hrozně 75 

jako úzce vymezenej svět  jako problémem, který nemaj tu velkou míru složitosti 76 

I:  & 77 

K:  Takže dou vlastně vyřešit a a lehce se srovnat s ostatníma. 78 

I:  & & Dobře…Jo, ha. Jak si toho v tý hře teda dosahovala, jestli jsi 79 

měla, toho svýho hlavního cíle teda? …Tedy jakej  byl tvůj hlavní cíl když ses 80 

ňákým způsobem potýkala s tou hrou? 81 

K:  No tak…vono nejde asi říct že byl ňákej hlavní cíl jeden, byla to 82 

prostě zábava, pobavit se #, porovnat ňáký, ta výzva tam byla na svojí schopnost, 83 

dělat něco třeba líp než bratr, nebo líp než kamarád # a…no to je asi to hlavní. 84 

Zábava tam byla obrovská, prostě to že člověk dostává tu odměnu, to že ho to baví 85 

a to že má před sebou výzvu. To si myslim, že bylo to co mě motivovalo hrát. 86 
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I:  A jaký si používala strategie? Jak si toho dosahovala? Dá se to 87 

nějak popsat, nebo analyzovat? 88 

K:  Asi nevim jestli rozumim otázce. 89 

I:  [No třeba] v tý hře  90 

K:  [Prostě jsem hrála @] 91 

I:  Jasně. Já nevim, někdo má strategii že …# třeba Vozataj mi řikal, 92 

že si rozmejšlí dopředu jak [může přidělovat peníze] za ty věci jó… Jestli jako 93 

jaký ty máš strategie, třeba i v různejch hrách. Můžeš dát příklady. 94 

K:    [# Jó jasně.] Rozumim. Vlastně asi nejlíp se dá 95 

ilustrovat na tom když sem začla hrát onlinovky, protože tam už jako bylo víc lidí, 96 

takže člověk nebyl jenom sám v tom světě, ale ale musel nějak kooperovat 97 

s ostatními a tam vlastně ta kooperace byla hrozně důležitá, aby to dobře 98 

fungovalo. To bylo důležitý. Já sem vždycky měla ještě hroznou potřebu to 99 

stahovat do reálnýho světa svým způsobem, že jsem ty lidi poznávala osobně, a tak 100 

dále…a v podstatě  v těch onlinovkách nastoupilo to že sem # rozmejšlela strategii 101 

jak dosáhnout toho ultimátního cíle hry. A nejenom potom pro sebe ale i pro další 102 

lidi a vopravdu jsem jim tam vlastně vorganizovala život a ňák jako…bylo 103 

fascinující co sme byli schopný kvůli hrám udělat. Že sme opravdu vstávali, třeba 104 

když sme hráli jednu onlinovku konkrétní tak sme vstávali každý dvě hodiny 105 

v noci… 106 

I:  & & Mazec. @ 107 

K:  @ Abysme dokoupili nektar co nám proporcionálně přibýval 108 

v čase, tak sme dokoupili jednotky, dobyli území a když člověk dobyl větší území 109 

tak prostě zas měl víc toho nektaru a měl s tim výhodu ve hře. 110 

I:  Jo. 111 

K:  Takže my sme vopravu každý dvě hodiny vstávali. 112 

I:  Takže i velký oběti. 113 

K:  Jo. Obrovský…Tak tenkrát sme byli studenti a asi na to ňák, ale 114 

vlastně vstávaly i malý děti i dospělí. I šedesátiletý chlapíci prostě. Třeba když 115 

byla šedesátiletá válka, to byla událost jednou za rok, kdy prostě tam se utkaly dvě 116 
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hlavní strany v tý hře, tak tam vopravdu bylo potřeba aby dvacet lidí naprosto 117 

disciplinovaně, zkoordinovaně vymyslelo, nebo teda někdo kdo je vedl, vymyslel 118 

prostě plán, strategii, časovej rozvrh pro všechny. Byly to vlastně obrovský 119 

dovednosti který člověk musel vyvinout proto k tomu aby, pro tu hru se to dělalo 120 

hrozně jednoduše. V reálnym životě je to vo mnoho těžší @. 121 

I:  & @ A kdy to tak bylo přibližně, v jakym věku?  122 

K:  Tak tyhlecty online záležitosti to bylo někdy…to bylo na střední, 123 

takže.. 124 

I:  Jasně. Střední škola. To je dostačující. A teda, když si řikala něco o 125 

tý organizaci, dalo by se nějak říct jakou si tam měla ty funkci? Něco kolem toho. 126 

K:  & Určitě. No bylo to tak že, ze začátku sem tam přišla a hned od 127 

začátku sem začala s těma lidma komunikovat, zorganizoval se ten osobní, jak 128 

říkám že mám potřebu ty lidi vlastně poznat i na osobní úrovni, tak sem 129 

zorganizovala osobní setkání á…pak sem vlastně se ňák propracovala k tomu 130 

zavelet tý světový válce takže sem tam prostě byla já ten kdo těch dvacet lidí 131 

komandoval. To bylo asi dva ročníky po sobě, samozřejmě tam občas před tím byl 132 

někdo jinej a potom. 133 

I:  Čili to bylo organizovaný do ňáký guildy nebo? Na jakym principu? 134 

K:  Tam to byla hra kde byl les a louka a bylo to takový, všechno byl 135 

hmyzí svět.  Loukaři byla jedna strana a les byla druhá. A..tyhlecty, pak se tam 136 

vždycky spustil svět ve kterym válčily tyhle dvě strany. Vždy stejný počet na jedné 137 

straně a stejný počet na druhý. Klidně i jedna ku jedný, nebo m ku n. Každopádně 138 

se člověk už ze začátku zařadil do ňáký z těhle dvou hlavních skupin a pak už 139 

bojoval za ni, takže nevyhrál on, nebo on tam měl nějaké svoje skóre ale přičítaly 140 

se body i tý straně 141 

I:  & 142 

K:  A světová válka spočívala v tom že se právě utkali vybraní 143 

bojovníci, nejlepší, kteří měli to průběžné skóre za ten rok jako by nejlepší. Utkali 144 

se ve světový válce kde prostě vobhájili kdo vládně teď, jestli les nebo louka. Byla 145 

to hrozně kouzelná hra která byl na hrozně jednoduchym principu, jednoduše 146 

naprogramovaná mojim vlastně kamarádem 147 
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I:  Jak se to jmenovalo? 148 

K:  Insect World. Moc lidí to nezná protože byla vopravdu malá, ale 149 

prostě prostě …dokázala tam vybudovat krásný # vztahy a namotivovat 150 

obrovskym způsobem ty lidi právě vstávat ty každý dvě hodiny. 151 

I:  Jo jo jo. A kolik teda tak si tak řídila těch lidí? 152 

K:  No konkrétně v tý světový válce to bylo dvacet…kolem dvaceti 153 

I:  Kolem dvaceti. Čili to bylo dvacet a dvacet nejlepších hráčů 154 

z každý strany. 155 

K:  Tak. 156 

I:  A celkově to hrálo? 157 

K:  Celkově to hrálo pár stovek. 158 

I:  Změnilo se to nějak v průběhu času? Jak hraješ teď? Jestli to můžeš 159 

nějakým způsobem 160 

K:  Ta fáze těch onlinovek mě přešla, respektive jsem ještě potom hrála 161 

Travian. To je světoznámá záležitost. To taky bylo docela schopný mě vybičovat 162 

k velkým časovým obětem a taky jsme tam vlastně vedla jako  # velkou…co to 163 

tam bylo, tam byly  164 

I:  Né guildy. 165 

K:  Aliance. 166 

I:  Aliance. 167 

K:  Tak tam sem vedla ňákou třetí alianci na serveru, nakonec nás jako 168 

rozsekali a zničili, ale taky tam bylo to že v jedný alianci si člověk musel vybrat 169 

absolutně věrný jako lidi, absolutně schopný přinášet obrovský oběti, musel tam 170 

bejt jako řád. A měli sme tam třeba šestiletou holčičku která tam prostě, že jí 171 

maminka pouštěla 172 

I:  Fakt jo? 173 

K:  My jsme se teda naučili pracovat s tim že jsou časy kdy ona může a 174 

kdy nemůže, někdo ji tam zastupoval a tak dále a vona byla jedna z prostě 175 
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nejlepších protože tomu mohla věnovat hodně času, dělala co sme jí vlastně jako 176 

řekli a byla hrozně angažovaná. 177 

I:  Ty jo, to sem v životě neslyšela. 178 

K:  No a to bylo i zajímavý na tom Insect Worldu že tam prostě mezi 179 

těma dvaceti lidma co tam hráli tak byli současně vedle sebe, já sem tam tenkrát 180 

měla vedle sebe destiletýho a dvanáctiletýho kluka a padesátiletý třeba. No to ne, 181 

asi pětačtyřicet. A pak sme měli ty srazy kde se setkali naprosto nepřirozený 182 

věkový skupiny a všichni si rozuměli. Ty srazy byly báječný protože tam prostě 183 

dvanáctiletý kluci vedle čtyřicetiletých chlapíků se měli o čem bavit. Dělali sme i 184 

časopis. 185 

I:  Měli ste fakt časopis? 186 

K:  Jenom asi tři vydání, ale bylo to krásný. Byla to komunita žijící. 187 

I:  Co s tim Travianem? Tam ste se taky znali osobně všichni?  188 

K:  Ne. Tam sme se znali jenom já a ňákých mých pár spoluvůdců 189 

který sem pak jako delegovala. Ale vlastně sem je poznala tam, řekli sme si že to 190 

zkusíme vzít vážně, něco tak jako dokázat a pak sme se poznali osobně a to bylo 191 

asi tři čtyři lidi. 192 

I:  Jo. 193 

K:  Takže tak. 194 

I:  No. A teď je to teda jak? 195 

K:  Teď je to tak že hraju… 196 

I:  Tobě je kolik teďka? Dvacet osm? 197 

K:  Dvacet….osm. @ 198 

I:  Já taky často nevim. @ 199 

K:  Maximálně dvacet devět. @ No a…promiň teď sem se vážně 200 

zamyslela kolik mi je. @ Teď je to tak, že vlastně, abych to trošku uvedla. Nejdřív 201 

sem hrála ty klasický hry co hráli všichni, na DOSu a tak dále, pak se začlo hrát 202 

hromadně, pak sem měla období kdy sem měla závislost herní. Jako normálně 203 

úplně @ kdyby tenkrát mohla bejt taková diagnóza tak jí mam protože to sme hráli 204 

Quaka, akční hra střílečka, [a ta nás vopravdu už pohltila] s bratrem 205 
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I:  [V tom si hodně dobrá, že jo?] 206 

K:  Byla sem, byla sem hodně dobrá. Jako byla sem nejlepší holka ale 207 

vono těch holek tenkrát moc nebylo @ takže to nebylo zas tak těžký ale i mezi 208 

těma klukama sem si tam vybojovala místo…a # na tom sme byli regulérně závislí, 209 

že nám rodiče museli schovávat kabely vod monitoru když šli do práce protože 210 

jinak, a my sme je stejně vždycky našli po bytě různě, a furt sme jako hráli a došlo 211 

to do takový míry že nám prostě jako to zakázali, odinstalovali 212 

I:  Ty jo. 213 

K:  A my sme potom fakt měli abstinenční období a pak sme ňák 214 

přestali hrát. A já teďka po strašně moc letech sem se ke hře pomaličku jako zase 215 

vrátila. 216 

I:  To bylo teda v kolika? Přibližně jenom. 217 

K:  # No taky střední. 218 

I:  Střední škola. & 219 

K:  A teďka sem se vrátila ke hře tím stylem že se, sem si našla jednu 220 

onlinovku která mě hrozně baví a kterou teď hrajeme po večerech kdykoliv 221 

můžem, s přítelem 222 

I:  & 223 

K:  # To je Massive Multiplayer Online, není to roleplaying game 224 

vlastně ale je to #  225 

I:  Jaká to je? 226 

K:  LOLko, League of Legends. 227 

I:  Jo to znam. 228 

K:  Takže víš. To spočívá v tom že si tam člověk vybere postavu a 229 

snaží se zničit nepřátelský sídlo a kooperuje s pár dalšíma lidma nebo s ňákým 230 

týmem náhodně. Takže to teď hrajem celkem dost, a jinak vlastně se setkáváme u 231 

počítačů starym způsobem ve stylu LAN party kdy prostě, že to je vlastně hrozně 232 

zajímavý všechno to co děláme bychom už mohli dělat ze svých domovů, ale my 233 

se prostě fyzicky sejdem, hrajem to společně a a je to možná takový nostalgický 234 

dneska. 235 
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I:  & 236 

K:  Ale vlastně když si to tak vezmu tak není protože, ty herny docela 237 

jedou 238 

I:  Jo jo, já myslim že jo. 239 

K:  Že vznikla vlastně ta nová na Florenci a je plná našlapaná. Takže na 240 

tom něco bude. 241 

I:  & & 242 

K:  Možná to není zas tak starý koncept. 243 

I:  Jo teďko jestli ve hrách je něco co ti vadí co tě irituje, co tě dokáže 244 

vodpudit od tý hry. 245 

K:  Určitě. Je to # to co se objevilo podle mě v docela pozdních fázích 246 

videoher a to je monetizace. Vadí mě když někdo získává na základě toho že 247 

zaplatí ňákou částku, tak získává výhody ve hře # který vlastně nejdou ani jinym 248 

způsobem třeba dohnat, to mi hodně vadí. Nebo obecně jako ty prostě přímý jako 249 

snahy vydělat peníze přímo na tom že jako tu hru prožíváš, že třeba ňákým 250 

způsobem na ní klidně máš i vybudovanou závislost tak ta mě přijde morálně na 251 

hraně a nepříjemná. 252 

I:  Čili tomu se vyhejbáš? 253 

K:  # Tomu se vyhejbám no. Nebo asi sem si neoblíbila žádnou hru, 254 

která by po mě vyžadovala reálný peníze a který bych jako dala. Nicméně jako 255 

například nejsem v tomhlenctom jediná protože můj šéf je úplně kouzelnej, můj 256 

bejvalej šéf je úplně kouzelný příklad toho úplně opačnýho přístupu. Ten si prostě 257 

úplně v klidu do toho narve peníze a ještě docela rád protože prostě aspoň nemusí 258 

oddřít tu práci a může si zahrát takže @ 259 

I:  & 260 

K:  Takže určitě to má svůj cíl ale mě tohlecto ve hře irituje. 261 

I:  Ještě něco se dá říct? Jako buď ve hře, nebo po tom jestli je něco na 262 

těch spoluhráčích když hraješ vlastně s lidma, co tě štve na hráčích. 263 

K:  No tak já nemůžu říct úplně štve protože já potom s takovýma 264 

lidma prostě v tý hře nespolupracuju ale obecně 265 
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I:  Jaký jsou teda ty lidi se kterýma bys nespolupracovala? 266 

K:  & Tak jsou to lidi se kterýma se neshodnu na cíli v té hře. Typicky 267 

v tom League of Legends je třeba zajímavý že tam sice je soutěž obrovská, je tam 268 

ňákej žebříček a tak dále. Mně třeba vaděj hráči který jdou po tý soutěži až tak 269 

moc že šikanuj a nadávaj spoluhráčům když dělaj chyby, tak to je něco co je pro 270 

mě asi teďka , a možná i vždycky bylo hlavnim jako motivací se pobavit 271 

I:  & 272 

K:  A získat ty odměny který mě ta hra poskytuje, a když mě u toho 273 

někdo nějakym způsobem ruší takovymhle způsobem, tak pro mě je to nepřijatelný 274 

ani za cenu toho že jako vyhrajem. 275 

I:  Jo, jo. Rozumim. 276 

K:  Takže to. 277 

I:  Nic už tě jinak nenapadá? 278 

K:  Asi ne…No tak vlastně…dalo by se říct když se nad tim zamyslim 279 

že ňáký čítování, ale vlastně když si to tak vezmu tak to je taky hrozně zajímavý že 280 

ve hře většinou čítování je další prvek zábavy jo. Že třeba typická akční střílečka 281 

je Doom kde když vyšly číty a člověk moh procházet zdma a tak dále, tak to 282 

vlastně rozšířilo dimenzi tý hry a…takže vlastně ne. Teď si nic nevybavuju. 283 

I:  Dobrý…Jestli bys mohla, nevim, popsat ňák konkrétnějc co je pro 284 

tebe výzvou ve hře? 285 

K:  Tak vždycky je pro mě výzvou ve hře dosáhnout…toho cíle, ať už 286 

je to prostě mít velký počet bodů a být dobrá v tom žebříčku, bejt někde 287 

nahoře…no a nebo je to ňáká reputace herní kterou člověk získává 288 

I:  & 289 

K:  A…no a pak je to prostě to abych se tam prostě pobavila. 290 

I:  Jo. Jo…Tak tady je ta interakce s ostatníma hráčema a hráčkama, 291 

jak to probíhá, s kým hráváš. 292 

K:  Tak třeba aktuálně to LOLko hrávám s přáteli, to je můj přítel, můj 293 

bývalý nadřízený @ a tak dále…prostě lidi u kterých vím že už nemaj ty problémy 294 
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kterým se snažím vyhnout. A zrovna v týhlectý hře je velmi častý že tam plavou 295 

lidi který jsou nepříjemný. 296 

I:  & 297 

K:  Prostě obecně čím masovější je to hra, to je vlastně i zkušenost 298 

přítele který hrál WOWko, World of Warcraft, a ten řikal tam se taky tvořej guildy 299 

a tak dále právě z lidí který spolu sympatizujou tím pojetím hry, takže když tam 300 

přijde někdo kdo je v tomhle ohledu ruší tak…s nim v tý hře nespolupracujou, a já 301 

to mám vlastně hodně podobně. Obecně je to v těch hrách tak že s lidma se kterým 302 

se shodneš na tom herním principu tak s těma spolupracuješ. 303 

I:  Na LANu taky hraješ s náma, s kamarádama který znáš. 304 

K:  Tak. Samozřejmě že tam vobčas zkusim štěstí, když zrovna není 305 

nikdo k dispozici a chci si zahrát a nejde zrovna sehnat nikdo z těch známejch tak 306 

jako si zahraju ale je to tak z poloviny nepříjemná zkušenost. 307 

I:  Jo. To je docela dost. 308 

K:  Ale zas má člověk šanci tímhle způsobem vyfiltrovat další jako lidi, 309 

který byli příjemný a se kterýma se hrát dalo.  310 

I:  Jakou si myslíš že tam máš pozici…v tý skupince se kterou hraješ? 311 

K:  Ptáš se na to LOLko vyloženě? 312 

I:  No. No. 313 

K:  To je zajímavá otázka… 314 

I:  Třeba co jsou tvý silný stránky tam, jo nebo 315 

K:  Jasně. Tak třeba konkrétně v týhlectý hře je moje slabá stránka to, 316 

že si vybírám charaktery který mě baví a ne ty který by třeba tým potřeboval. 317 

I:  & 318 

K:  Že třeba já prostě mi nešlo, mě moc nebaví boj na blízko takže 319 

prostě si nevybírám postavy který hrajou na blízko, který třeba ňákym způsobem 320 

tankujou to znamená strhávaj pozornost a nechávaj do sebe řezat…Vlastně do 321 

velký a dlouhý pozdní fáze tý hry do levelu 30 jsem hrála s jednou postavou. 322 

Protože mě prostě bavila, ostatní mě nebavily. Teďka začínám zkoumat další, a 323 

trošku zrovna jako se tam odehrával nějaký světový šampionát tak sme jako 324 
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studovali jejich jako strategie, jak vyhrávaj, jejich triky a co je k tomu vedlo 325 

k tomu vítězství protože tam samozřejmě Asiati hrozně nařachaně kydlili a 326 

sofistikovaný strategický vzory tam jsou 327 

I:  & 328 

K:  Ty záznamy z těch her, ale # tak. A teďka jsem se úplně ztratila. 329 

I:  No ty si řikala že tohle je tvoje slabá 330 

K:  Jo. No takže ta moje slabina je že z hlediska nějakýho výkonu je 331 

v tom že prostě bych se mohla třeba nějakym způsobem obětovat a hrát postavy 332 

který pro mě zas nejsou tak zábavný, abych jako dosáhla lepších výsledků pro tým. 333 

I:  Takže ty si vybereš tu která je pro tebe zábavná. 334 

K:  & 335 

I:  &. A silný stránky? 336 

K:  …Silný stránky jsou v tom že dokážu, v rámci tý hry se vlastně jako 337 

docela se angažovat @ a obětovat, abychom zas jako, aby to vítězství bylo. 338 

I:  Máš nasazení? 339 

K:  Jo. Mám nasazení. @ Stručně řečeno.  340 

I:  Co tě, ještě je to k těm interakcím, co tě s ostatníma baví když 341 

hraješ a co tě irituje? To už sme teda taky trochu řešily. 342 

K:  Baví mě ty situace kdy nastane ta kooperace, kdy zafunguje 343 

I:  & 344 

K:  A dovede se to k cíli. Baví mě ten moment kdy to zafungovala 345 

prostě díky tomu že ty lidi spolupracovali a  346 

I:  Čili baví tě, že se vám to vlastně skupinově povede. 347 

K:  Jo. 348 

I:  A dokážete to… Preferuješ soupeření nebo kooperaci?...Nebo jako 349 

vůbec si nemusíš vybírat, můžeš říct 350 

K:  & No preferuju kooperaci ale ale to soupeření tam vždycky nějaký 351 

je v tý hře. Takže kooperovat za účelem.. 352 
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I:  Bojů s někym @ 353 

K:  @ Jo. Přesně tak. 354 

I:  A radši třeba proti hráčům živejm nebo proti hře, nebo je to jedno? 355 

K:  Tak ty živí hráči je to taková, je to zábavnější asi. 356 

I:  Jo? 357 

K:  Jo…s živým hráčem.  358 

I:  Máš z toho větší adroš? 359 

K:  & a vlastně už v docela raných dobách kdy začlo bejt, třeba toho 360 

Quaka, tam prostě celá ta challange proč člověk dřel a cvičil si reflexy tak 361 

spočívala v tom že zase bude někdy soutěžit, že se ty lidi reálně sjeli a kdo to tam 362 

nejlíp postřílel ten jako vyhrál že jo. @ 363 

I:  @ Jo, jo, jo. A můžeš mi popsat teda když, jestli se liší když 364 

s někym soupeříš, jak se vůči němu chováš, a jak se chováš když se snažíš 365 

nějakým způsobem posunout skupinu k cíli? 366 

K:  Jako rozdíl mezi tim jak se chovám k oponentovi a jak ke 367 

spoluhráčům? 368 

I:  Jo jo. 369 

K:  Já myslim že jelikož já ty hry cítim jako hodně sociálně tak 370 

většinou i ty proti nimž jako soupeřim, třeba když si to vezmu zpátky na ty 371 

onlinovky tak byli mí přátelé, takže to je taková zdravá soutěživost kdy vlastně 372 

vznikaly i absurdní situace kdy sme potom byli u sebe na návštěvě a zároveň 373 

probíhala světová válka a my sme tam prostě odehrávali na stejnym počítači tahy 374 

který naše týmy posílaly proti sobě. A teďka v tom LOLku jak to je…no pořád je 375 

to pro mě důležitý mít jako z toho dobrej zážitek i na obou stranách. Nemám ráda 376 

agresi a nějaký shazování 377 

I:  & 378 

K:  Takže myslim že nečinim moc rozdíly. Chci aby byl kvalitní herní 379 

zážitek. 380 

I:  Jestli třeba máš ňákou vzpomínku na ňákou jako zajímavou situaci 381 

v tý hře která tě hodně překvapila? 382 
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K:  Překvapila. No…tak sou ňáký momenty…jedna třeba co mě 383 

překvapila na mě, že byla jako moment v tý hře kdy sme se domluvili že mně 384 

všichni pošlou svoje zdroje a já udeřim na nepřítele, nebo postupně měla být 385 

taková sada pár lidí kteří se postupně měli jít obětovat, odpálit do nepřátelských 386 

řad a tak dále, a…já sem tenkrát se rozhodla # neudělat přesně to na čem sme se 387 

domluvili protože sem myslela že tím získám výhodu a nakonec to tak nedopadlo, 388 

a naopak sem tím zbortila celou strategii protože sem prostě zaútočila na jiný 389 

místo kde sem si pak řekla že jako získám uzemí a bude se mi z něj líp dál útočit i 390 

když to nevyjde. No a to byla past kterou nastavil nepřítel a tak dále, takže to 391 

nevyšlo. A překvapilo mě že sem tak dokonce to ani nepřiznala, řekla sem že to 392 

byla chyba. @ 393 

I:  & Neřekla si že to byla chyba? 394 

K:  Řekla sem že sem se překlikla. Neřekla sem 395 

I:  Jo, řekla si že ses překlikla. 396 

K:  & 397 

I:  Čili si překvapila sama sebe. @ 398 

K:  @ Jo. Jinak ale jinak mě obecně prostě překvapilo co sem schopná 399 

obětovat tý hře i když racionálně vim že to nemá žádnej reálnej dopad ale nevim 400 

jestli je to to na co se ptáš vlastně. 401 

I:  Jo, jo.  402 

K:  Jestli to odpovídá. 403 

I:  Jo jo odpovídá…A teď mám to téma protože já vlastně to moje 404 

hlavní téma je že chci zpovídat ženský který hrajou…takže ty si vlastně už před 405 

tim ňák zmínila že jo, že si chtěla porazit bratra a kamaráda, že jo? 406 

K:  & 407 

I:  A hrály tenkrát ňáký holky s tebou v tom dětství nebo? 408 

K:  V dětství ne. 409 

I:  V dětství vůbec. 410 

K:  Vůbec. Naopak mě dělalo hrozně dobře že sem @ že sem jediná 411 

kterou jako znám. 412 
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I:  Jo. Čili ti to bylo příjemný? 413 

K:  Bylo mi to hrozně příjemný. 414 

I:  & 415 

K:  To je vlastně něco co jsem nezmínila, je to vlastně hrozně silná 416 

emoce jako v tý hře. Mně bylo strašně příjemný že já sem jako holka, vynikám 417 

v něčem co je jako klučičí doména 418 

I:  & 419 

K:  A chovali se hrozně hezky ke mně, hýčkali si mě a mně to dělalo 420 

strašně dobře a doteďka je to tak, že prostě se snažim, mi dělá dobře vyniknout 421 

někde kde ženský jako prostě nevynikaj. 422 

I:  & Jo jo jo. A čili to prostředí do kterýho vstupuješ a který je 423 

mužský, jakym způsobem se tam etabluješ? Nebo jak si to jako vochočuješ? 424 

K:  No ochočuju…tak já sem v podstatě s tim vstupovala vždycky… 425 

I:  Protože pro někoho  to může bejt vodrazující že jo… 426 

K:  Tak jak řikam, mně to dělalo dobře ta pozornost a tak dále. Ale 427 

myslim si že jsem se nesnažila z toho vytřískat nějak extra výhody…Prostě bylo to 428 

prostředí ve kterym sem měla pozornost a dělalo mi to dobře. 429 

I:  & A snažila ses toho dosáhnout…jako jsou různý strategie že jo, 430 

holky vobčas kňouraj ve hrách a takovýhle věci. Jak si k tomu přistupovala ty? 431 

K:  Já sem se snažila bejt dobrá. 432 

I:  Snažila ses bejt dobrá. 433 

K:  Mně dělá dobře ten obdiv na základě toho že sem prostě dobrá. 434 

I:  & 435 

K:  I když sem holka. @ 436 

I:   A cejtilas tam takový to „i když seš holka“? Cejtila si že jsi něco 437 

jinýho 438 

K:  Rozhodně. Mě to dokonce i hrozně bavilo. Já si pamatuju jak sem 439 

byla na Invexu v dobách kdy to byla ještě obrovská událost i v hernim světě, kde 440 

se prostě demonstrovaly nový hry a tak dále, Invex je, víš co je 441 
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I:  Jo jo jo. 442 

K:   A tam byla právě sekce Quake a tam byly ty počítače kde hráli 443 

ňáký kluci, a já sem tam přišla a říkám: můžu si taky zahrát? Protože tam byla 444 

nová verze tenkrát, Quake dvojka 445 

I:  & 446 

K:  A ten kluk se na mě tak podíval a takže: tady to je jako tlačítko 447 

dopředu, tady enterem střílíš, a já: aha, aha. A pak sem si k tomu sedla a hrozně 448 

sem je tam rozsekala,  hrozně mi to udělalo dobře. @ 449 

I:  & @ 450 

K:  Takže já jsem to brala jako příjemný aspekt  451 

I:  Jako výzvu taky? 452 

K:  Jako výzvu no. 453 

I:  Vnímáš nějak jinak ten svůj herní styl vod herního stylu jinejch 454 

žen? 455 

K:  … 456 

I:  Nebo jakou máš s timhle zkušenost. 457 

K:  Já musim říct, že mám strašně malou zkušnost s herním stylem 458 

žen…Vlastně sem, v těch akčních hrách sem poznala jenom jednu holku která byla 459 

dobrá 460 

I:  & To byly ty střílečky? 461 

K:  Jo, tam byl unreal tournament ve kterym mě rozsekávala což sem, 462 

což byl pro mě obrovskej životní šok v tom hernim světě 463 

I:  & 464 

K:  Ale jinak sem asi nepoznala holku která by dokázala hrát prostě 465 

takovym způsobem a tak jako zaujatě no. 466 

I:  & 467 

K:  Je pár prostě holek který hrajou tak příležitostně, co vlastně známe 468 

společně 469 
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I:  No, no. 470 

K:  Máme společnou kamarádku která hraje, ale nepřide mi že to 471 

prožívá tak silně. 472 

I:  Jasně. Že není tak investovaná. 473 

K:  & 474 

I:  A byl to tenkrát nějak jinej zážitek když tě rozsekávala ta holka vod 475 

toho když tě třeba rozsekal ňákej kluk? 476 

K:  Tak určitě. @ Protože mi někdo šahal na mojí doménu ve který sem 477 

dobrá já přece. @ Ale byla to moje kamarádka, bylo to..teďka poprvý sem se 478 

vlastně zamyslela nad tím nedávno, úplně shodou okolností #...že bych mohla 479 

zkusit založit ženskej tým v League of Legends a vlastně zkusit s těma ženskejma 480 

pracovat. Udělala sem k tomu ňáký kroky ale ňák to zatím úplně # sem nezačla 481 

jako, nepustila sem se do toho aktivně 482 

I:  & 483 

K:  Sebrala sem si kontaky na ty holky ale ještě sem to nezačla 484 

organizovat. Nevim jestli začnu. 485 

I:  A sebrala sis je z tý hry jo? 486 

K:  Sebrala jsem si je mimo. Na jedný diskuzi vlastně. Jsem napsala: 487 

hej holky, jestli tady ňáký ste a chcete udělat ženskej tým tak se mi ozvětě a 488 

zahrajem si spolu, zkusíme to prostě. Udělat nějaký tým amazonek. @ 489 

I:  & Čili to je něco co tě teďka docela zajímá? 490 

K:  Mě to docela zaujalo, napadlo mě to.  491 

I:  To byla taky jedna motivace moje tady k tý práci, že sem si jako 492 

řikala 493 

K:  Aha. 494 

I:  já bych si vlastně jako chtěla zahrát s ženskejma, jo, jaký to je a 495 

chlapi hrajou běžně spolu, tak to mě taky napadlo 496 

K:  Je to hrozně dobrej nápad, určitě bych to hrozně ráda někdy zkusila 497 

v ňáký hře, protože mě vlastně hrozně zajímá samotnou, ty chlapi tam hrozně maj 498 

tu soutěživost že jo, hrozně…i ty hry jsou na tom vlastně hrozně stavěný 499 
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I:  & 500 

K:  A mě ty hry bavěj. 501 

I:  Ty soutěživý. 502 

K:  No přesně tak. Takže jakym způsobem to ty holky zpracovávaj, 503 

jestli…taky by mě to zajímalo. 504 

I:  Jo. Jestli jsou stejně soutěživý? Jak to vlastně maj 505 

K:  Jak to vlastně maj no. Jestli jsou třeba schopný stejně dřít. Jako 506 

jestli je bavěj stejný věci. Já to nevim. 507 

I:  Jo jo. 508 

K:  A jestli se to dozvíš nebo budeš dělat nějakej experiment tak se ti 509 

hlásim. @ 510 

I:  @ Zapojíš se. Dobře…Jo no, čili k tomu hernímu stylu jinejch 511 

ženskejch vlastně neviš. 512 

K:  Je to tak. Nevim. 513 

I:  Co si myslíš o takzvaných hrách pro ženy? 514 

K:  Nezaujaly mě. 515 

I:  & A co to podle tebe je? 516 

K:  Jsou to hry který aspoň v mých představách apelujou na něco co má 517 

být ženským koníčkem. Typicky je dělaj muži @ co sem tak zatim měla tu čest...a 518 

jelikož sem asi nikdy neměla ty úplně typický ženský záliby tak to na mě 519 

nezafungovaly no. 520 

I:  Takže třeba dej ňáký příklady abych v tom měla jasnějc co 521 

K:  Třeba existuje na hrách cz taková flešovka která je poměrně dost 522 

oblíbená a spočívá v tom že tam jako člověk nakupuje, má tam ňáký virtuální 523 

peníze, vytváří si ňáký jako …vzt <zřejmě vztahy> reaguje na ňáký automatický 524 

situace který mu předkládá hra, je to taková jako adventura s extrémně holčičí 525 

tématikou. 526 

I:  Co tam je teda za téma? 527 
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K:  Můžeš tam….je to jako emulace ňákýho virtuálního života # hodně 528 

sesekaná, kde dostáváš body když zaleješ kytičku, když se voblíkneš dobře tak 529 

dostaneš body za to že si pak šla na party a pak si zazářila v oblečku. Já sem to 530 

zkoumala protože mě to zaujalo jako herní prvek kterej sem ještě neviděla. 531 

I:  & 532 

K:  Ale to je tak asi všechno čim mě to zaujalo. 533 

I:  Jasně. 534 

K:  Nicméně je to hraný dost. 535 

I:  & A myslíš si že to teda hrajou ženský ? 536 

K : Asi jo. Je to hodně růžový a je tam hodně voblečků tak.. 537 

I :  & 538 

K:  Bohužel. Asi už to teďka nezjistim @ ale nestihla jsem to včas 539 

prozkoumat, ale asi jo. 540 

I:  Jo, jo. Dobře. Mě teď už nic nenapadá. Napadlo tě něco ještě co bys 541 

mi chtěla říct k tomu tématu? 542 

K:  Asi ne. 543 

I:   Dobře. Supr. Kdybych měla ještě nějaký dotazy tak se ozvu 544 

přesnějc. Děkuju moc. 545 

K:  No neni zač546 
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Příloha D: Rozhovor Páže 
<  Informace o respondentce: „Páže“, 31 let,  VŠ, testerka v IT, vdaná, bezdětná 

Obecné informace o rozhovoru: Rozhovor proběhl na jaře 2014 ve večerních 

hodinách v klidné pražské čajovně. Páže přišla na rozhovor z práce v neutrální, 

spíše dobré náladě. Chvíli konverzujeme o její práci, kterou má ráda, ale projekty, 

na kterých pracuje, se jí zdají monotónní. Uvažuje o změně. Tazatelka je v dobré 

náladě. 

  Respondentka mluvila v průběhu rozhovoru plynule, klidně, 

angažovaně, často sama od sebe bohatě rozvíjela myšlenky. > 

EM: Emailová odpověď na původní průzkumnou otázku položenou přibližně před 

rokem: 

Základní dotazy: 

1. Hraješ počítačové hry někdy pouze ve výhradně ženské skupině?  

(Pokud ano, rozveď prosím, zda a jak se zážitek liší od hraní ve smíšené skupině.  

Popiš, prosím, pocity při hraní v čistě ženské skupině. 

Popiš, prosím, jednu typicky příjemnou situaci při hře a jednu typicky nepříjemnou 

situaci vzniklou při hře v ženské skupině.) 

2. Pokud počítačové hry v čistě ženské společnosti nehraješ, lákalo by tě to? 

(Rozveď prosím, proč ano, či proč ne.) 

Odpověď: 

Ahoj, musím říct, že nemám úplně jasno, co si představit pod "hraním ve výhradně 

ženské skupině", ve hrách často nevím, s kým vlastně hraju, ty přezdívky jsou 

nicneříkající :-) Nicméně:  

1) Ne, nebo o tom nevím.  

2) Ne. Domnívám se, že ženy mají větší sklon k přístupu "účel světí prostředek", 

vyšší skryté soutěživosti vedoucí k minimální loajalitě a emocionálním zkratům, 

což způsobuje ve hře spory i v rámci skupiny herních partnerů. Na druhou stranu 

bych očekávala nižší přímou agresivitu a snahu o zklidnění již vzniklých konfliktů.  

Kombinaci přímého, jednoznačného a racionálního přístupu (muži) s 

emocionálním chováním a nepřiznanými city (ženy) považuji za důležitou pro 

efektivní spolupráci v rámci skupiny.  
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ROZHOVOR: 

Značení: „P“= Páže, „I“= tazatelka  

I:  Ještě se tě zeptám, jestli souhlasíš aby by to bylo nahrávaný tenhle 1 

náš rozhovor. 2 

P:  Souhlasím. 3 

I:  Dobře. Bude se to týkat videohraní a # herního stylu. A první 4 

otázku mám jestli bys mi mohla povyprávět, jak si začala hrát, poprvý, případně 5 

jak se to vyvíjelo 6 

P:  Já sem asi začla hrát v době kdy sem si pořídila počítač, nebo mi 7 

byl pořízen bývalým přítelem. Takový to že sem dostala jeho a asi s tim přišly i 8 

hry protože on hrál dost, měl za sebou tu historii opravdu těch prehistorickejch her, 9 

takovýty skákací trpaslíci a nevim co tam bylo dál, a asi sem začla hrát někdy 10 

s nim, jestli mě k tomu přivedl? Ale přiznám se že si vůbec nevzpomínám co byla 11 

třeba první hra 12 

I:  & 13 

P:  … 14 

I:  Čili to bylo někdy už v dospívání? 15 

P:  & Určitě. Já sem před tim prostě neměla počítač, takže když sem se 16 

potkala s počítačem někde na ňákejch školních kroužcích tak nevim jestli si člověk 17 

zkusil spustit ňákou hru, možná, ale určitě to nebylo dřív jak osmnáct devatenáct 18 

let. 19 

I:  & 20 

P:  Spíš ta osmnáctka. 21 

I:  & & To je zajímavý. A teda myslíš že tě to pak i vovlivnilo nějak 22 

ve volbě povolání a tak? 23 

P:  Ne. To šlo tak jako současně, že, jo jasně on mě možná ovlivnil ve 24 

volbě povolání, protože já vlastně ještě na střední sem nevěděla jestli dějepis, nebo 25 

informatika 26 

I:  & 27 
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P:  Zvítězila informatika protože není nutný si tam pamatovat data. Já 28 

si prostě na dějepis jako, vím co si kdo s kym povídal a proč kam šli a tak dále, ale 29 

nevim kdy, jak se jmenovali a kde to bylo. Takže @ Na to dějepis nedám 30 

I:  & 31 

P:  Takže já jsem ještě na vysoký, teda co sem podávala přihlášku na 32 

vysokou, tak sem podávala jak dějepis, myslim na pedagogiku, tak informatiku. 33 

No a na ten dějepis sem se snad ani pořádně nedostala na zkoušky. 34 

I:  & & 35 

P:  Tak ňák. Takže informatika. 36 

I:  Jasně. A vzpomeneš teda jaký to teda tenkrát byly hry se kterýma 37 

si začínala, a jestli tě třeba ňáká z nich chytla, nebo? 38 

P:  Jako první co si pamatuju vopravdu ve většim bylo asi Diablo, to 39 

sem hrála poměrně dost, a k tomu mě určitě přivedl ten bejvalej přítel, protože to 40 

sme potom hrávali i dohromady jako po síti. A když byli po tom lepčí počítače, 41 

nebo lepčí v úvozovkách, tak to byli Setleři, ty byli ještě před tim vlastně, tak 42 

možná s těma sem začínala. Ty sem snad ještě nehrála doma, ty sem hrála u něj. 43 

I:  & 44 

P:  Jo, takže stavíme domečky, těžíme kamínky a podobně, běháme 45 

s tim po městech. 46 

I:  & 47 

P:  A vim že to byla teda jedna z her který mě strašně iritovali že sem 48 

je nebyla schopná dohrát. 49 

I:  & 50 

P:  Protože já nejsem zrovna útočnej typ, já bych byla nejradši kdyby 51 

jako se s nepřáteli dalo dohodnout a to tyhle jednoduchý hry nemaj. Jo prostě. Oni 52 

zaútočej a máš smůlu @ 53 

I:  & & 54 

P:  Takže to byli asi Setleři, pak Diablo, a pak sem dost hrála nejdřív 55 

Sim City a potom Sims. Což jsou sice úplně odlišný hry ale já si je takhle 56 
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pamatuju. To se buď staví domečky anebo potom máme celé rodiny a děti, děláme 57 

ty vztahy, chodí studovat 58 

I:  Jo. Čili Sim City je spíš strategická? Jako že stavíš domy? 59 

P:  Strategická já nevim. Tam stavíš město.  60 

I:  Stavíš město. 61 

P:  Stavíš město, s tim že musíš udržovat v rovnováze já nevim obilí, 62 

průmysl, dopravu do toho a tak dále. 63 

I:  & 64 

P:  Takže asi ňákým způsobem simulátory. 65 

I:  & 66 

P:  Kromě simulátorů to byly potom nejdřív Diablo a potom co mě 67 

chytlo víc byl Sacred, což byla jako podobná hra, ale nic jako dalšího. Nebo nic 68 

dalšího tak intenzivně abych si to dneska pamatovala. 69 

I:  Pamatovala. & 70 

P:  Jo. Já sem hrála i ňáký jiný hry, zkoušela sem to, ale tohlecto sou 71 

takový ty hlavní body, který mě ovlivňovaly. I jako potom sem si uvědomila, že 72 

třeba v životě. 73 

I:  & 74 

P:  Si představ že stojíš na zastávce, čekáš na zastávce a máš tendenci 75 

mačka tři šipky protože ty ti zrychlej čas a nebudeš muset na tom autobusu stát. 76 

I:  @ Jó.  77 

P:  @ 78 

I:  Ty bláho. To je dobrý. @ 79 

P:  Tam sem si jako tenkrát uvědomila že to už není normální. @ 80 

I:  & & Takže bys řekla že si tenkrát hrála intenzivně poměrně, nebo 81 

že se ti to prolínalo do života. 82 

P:  Určitě jo, protože na vysoký měl člověk strašnýho času, já sem 83 

koleji, já sem bydela doma, protože sem Pražák takže škola v Praze. Takže já jsem 84 

tak jako v devět večer přijela domů a hrála sem tak do dvou do tří do rána. 85 



46 
 

I:  & 86 

P:  Člověk nemusí ráno vstávat na tu vysokou že jo, tak jako do 87 

dvanácti a pak se šlo do školy. Takže tam jo, tam sem hrála hodně. 88 

I:  & 89 

P:  Pak se to ňák, trochu se to zlomilo v době kdy sem odjela do toho 90 

Španělska, [jako půl roku prakticky bez počítače] 91 

I:   [Jako na Erasmus?] 92 

P:  Erasmus no. A pak sem se sice ke hrám vrátila, myslim že to byly 93 

další Sims ale už né tolik. 94 

I:  & 95 

P:  Začla sem dělat, člověk potřebuje taky někdy jít spát, že jo, takže už 96 

to jako klesalo tady ta intenzita. Dneska už ňák na ty hry, ne že bych na ně neměla 97 

čas ale už mě žádná tolik nechytla 98 

I:  & 99 

P:  Jo, něco co bych vopravdu jako hrála hodiny nebo ňákym 100 

způsobem. Teďkon už sem se dostala jenom k takovejm jednoduchejm klikačkám 101 

na webu, kdy tam člověk zadá činnost kterou má ta postavička dělat dalších deset 102 

hodin a nemusí si toho deset hodin všímat 103 

I:  Jo, jo. A můžeš teda mezi tim dělat jiný věci, nevšímat si toho. 104 

P:  No. Jasně. Večer se to nakliká, druhej večer se k tomu vrátim na 105 

hodinu na dvě. Jako pořád je to žrout času ale vlastně mnohem méně intenzivní a 106 

hlavně to vyžaduje mnohem míň jako soustředění nebo plánování, vlastně tu 107 

strategii herní tam nepotřebuješ tak výrazně. 108 

I:  & A to ti teda vyhovuje teďko?  109 

P:  … 110 

I:  Nebo? Hraješ jenom tyhlety? 111 

P:  Teďko jenom tohle to, protože já už sem prostě několik let nenašla 112 

nic co by mě chytlo natolik abych u toho trávila ten čas 113 
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I:  & & Čili jako kdyby byl ňákej zajímavej titul kterej by tě natolik 114 

upoutal [tak bys] 115 

P:  [Je to možný.] Protože teďko nedávno sem prostě dostala chuť se 116 

vrátit k ňáký hře ani to že sem si nechala, teda přítel to nainstaloval, muž, ale když 117 

sem tu hru otevřela znova tak už sem jako kdyby nevěděla co tam mám dělat. 118 

I:  Ahá. 119 

P:  Jo, že hra na který já sem strávila taky poměrně hodně času, to bylo 120 

ta, ten Voyage Century Online 121 

I:  & 122 

P:  Což bylo ostatně první jako pořádná onlinovka ke který já sem se 123 

dostala, tak za prvé se ta hra hrozně změnila od tý doby co sem jí neviděla takže 124 

sem byla zmatená jako už jenom z ovládání 125 

I:  Jo. Jo. 126 

P:  A pak jako jak sem od tý postavy ňák odrostla tak sem nevěděla. 127 

Ona tam zůstala, jsem se přihlásila na svoji postavu 128 

I:  & 129 

P:  Teď sem si řikala co já sem tady dělala, tak já sem vobjevovala, to 130 

pak bylo strašně náročný tak do toho se mi nechce, tak co bych šla dělat. Tak 131 

támhle kutat a proč? Proč já bych to šla dělat, jo. Že sem se chtěla někam vrátit ale 132 

nevěděla sem vlastně kam. 133 

I:  & 134 

P:  Takže ta hra zase mě nechytla. 135 

I:  Že už to byla minulost která není teďka. 136 

P:  &. Takže nevim teďkon co by mě dokázalo upoutat natolik abych 137 

jako se do toho dostala znova. 138 

I:  & 139 

P:  Neřikám že to neexistuje, jenom to ňák nenacházim teďka. Zase tak 140 

intenzivně nehledám @ 141 
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I:  A to # měla bys ňákou představu co by tě bavilo třeba teďko? Co by 142 

to bylo? 143 

P:  Já si myslim že by to tenhle styl bejt mohl, jo, prostě postava která, 144 

která roste, nemusí nutně bojovat, víc se může bránit, má ideálně jako, já sem ty 145 

lodičky milovala takže to že by měla lodičku by vždycky bylo jenom plus 146 

I:  & 147 

P:  Ale prostě něco sbírám, něco stavim, tím se vzdělávám, tím jako 148 

získávám nový možnosti růst, prostor. Já sem asi v zásadě sběratel v těch  hrách 149 

jako 150 

I:  &  151 

P:  Jo, chci lepčí věci, chci jako lepčí vlastnosti ale zdaleka ne vždycky 152 

je využívám. 153 

I:  A baví tě, baví tě  je objevovat, získávat 154 

P:  & Jo. Když si vzpomenu, když sme hráli ještě, taková jednoduchá 155 

hra Atomic Bomberman, víš co myslim? 156 

I:  Myslim, že jo. 157 

P:  Tam ti běhá libovolné množství postaviček, všechny sou ovládaný 158 

člověkem a tim, že pokládá bomby, tak vodstřeluje vostatní. A asi jako bonus tý 159 

hry je že vodstřeluje taky kostičky  s okolí a v těch kostičkách sou ňáký dárky, 160 

zlepšení vlastností a tak dále. A já sem třeba tuhle hru hrála pro moje okolí 161 

naprosto nepochopitelně, protože zatímco oni se mě snažili zabít tak mým cílem 162 

bylo vysbírat všechny kostičky 163 

I:  @ 164 

P:  Jo? 165 

I:  & 166 

P:  Pak už sem začala bejt poměrně tvrdá a řikám: dokavad ty kostičky 167 

nevysbíráme tak mě tady nehoň @ 168 

I:  @ 169 

P:  Tak tenkrát jako kamarád ustoupil hrubému násilí @ 170 
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I:  @ 171 

P:  Jako počkal až si vysbíráme všechny kostičky a pak mě zabil asi tak 172 

během dvou kol protože já sem tohlecto nikdy neuměla, já neumim zabíjet lidi ve 173 

hrách @ 174 

I:  & 175 

P:  Prostě když se mi to povede tak je to obvykle omyl @ 176 

I:  Hele ale počkej, když hrajem na LANu, to chodíš hrát s náma. To 177 

vobčas chodíme 178 

P:  Ale taky svým způsobem jako, za prvé teda prohrávám protože já 179 

nemám šikovnost. Jako ve chvíli kdy sem, třeba takový ty hry ve stylu Lara Croft 180 

I:  &   181 

P:  Jak tam skáče, běhá, tak musíš ty klávesový zkratky a myši a 182 

podobně,  tak to já neumim. Pokud je, pokud je šikovnost postavy závislá na mojí 183 

šikovnosti prstů tak je postava v háji 184 

I:  & 185 

P:  Jako, né.  186 

I:  @ 187 

P:  Takže jako co mě u her obvykle fungovalo, se přes mrňavý, trpělivě 188 

dělaný úkoly dostat ke zlepšení vlastností a pak jako tim pádem dosáhnout toho že 189 

na ňáký ty protivníky mám. 190 

I:  & 191 

P:  Jo? Stejně tak v těch hrách co hrajeme, tak jako dobrý, zombíky 192 

tam bohužel je to závislé, a taky to tak vždycky vypadá, ale co se týče těch lodiček 193 

třeba, no tak já si prostě někde něco sbírám a stavim 194 

I:  & 195 

P:  Okolí mě donutí vyjet na ostatní @ 196 

I:  @ 197 

P:  Což obvykle dopadne tak že dojedu a rubne mě to 198 
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I:  Pod naším společenským tlakem jo? @ 199 

P:  @ Ano. Já útočím pouze pod společenským tlakem. @ Kdyby mě 200 

tam někde někdo nechal a tam sem si mohla s tím něco to 201 

I:  Nó? 202 

P:  Tak mě to vyhovuje víc. 203 

I:  Hele takže, třeba ta představa že kdyby v těch loďkách tam byla 204 

jedna z těch postav která třeba dělá ňáký zázemí právě, hledá tam ty věci, 205 

shromažďuje je 206 

P:  & & 207 

I:  Tohle by tě bavilo? Jako nejvíc? 208 

P:  Tohle by mě bavilo asi víc. 209 

I:  Že třeba ty vostatní by mohli bojovat 210 

P:  No ať si dou útočit @ 211 

I:  @ A ty bys tam připravovala ty atomovky. 212 

P:  Třeba máme teďkon v tý, v tý webový klikačce, ten West, tak já 213 

sem nucená questama, jakoby mít útočnou postavu. Jo, protože ano jsem 214 

sběratelka, potřebuju splnit všechny questy . Questy v tuhle chvíli jsou nastavený 215 

třeba # pošli deset lidí do mdlob, což znamená duelovat je 216 

I:  & 217 

P:  Mně to dělá potíž. Jako vyloženě se musim odhodlat jako vyrazit na 218 

ňákou postavu, teď jsem z toho nervózní, deset minut tam čekám. Ono je to na 219 

deset minut, co bude. A pak čekám další tři hodiny, kdy mi to přijde voplatit. 220 

I:  Jo. Jo. 221 

P:  Prostě sem naprosto typický neduelant. 222 

I:  & 223 

P:  Když, mám radost z toho když mě přijde někdo napadnout a tim že 224 

mam dobrý vlastnosti tak si na mě jako rozbije čumák, to se mi líbí 225 

I:  & 226 
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P:  A nemam problémy s tim bojovat někde s nějakejma NPCéčkama, 227 

jo. 228 

I:  & Ale PvP jako 229 

P:  Nepotřebuju. Až 230 

I:  Jaký z toho máš pocity když musíš takhle na někoho jít? 231 

P:  Mně to přijde zbytečný. Já sem prostě mírumilovná postava. 232 

I:  &  233 

P:  Když mě někdo naštve tak jako se vybičuju, ten blbec na mě tady 234 

desetkrát útočí, ale stejně mám strach že mě porazí. To je asi vyloženě strach 235 

z porážky kterej já nepotřebuju a nepotřebuju to tam mít vůči těm reálnejm 236 

postavám. 237 

I:  & 238 

P:  Nechci jim dělat zlo když nemusim. Jo. Proč budu na toho člověk 239 

útočit pro svojí zábavu, tak to si ty peníze nebo to, pudu vydělat támhle prací. 240 

I:  Jo. & 241 

P:  Kde mi to nevadilo tak to byly ty Diablo a podobný, ale tam je to o 242 

NPCéčkách, to se tenkrát. Za mě se tenkrát ještě onlinově nehrálo. Hrálo se 243 

onlinově jedině v LANu a tam sem se vždycky snažila abychom chodili jako tým 244 

právě proti příšerám, NPCéčkám. 245 

I:  Takže dost jednoznačně preferuješ když hraješ s ostatníma lidma, 246 

preferuješ když hrajete ne proti sobě teda, když spolupracujete. 247 

P:  Jo. Spíš jako ňákou mírovou kooperaci. 248 

I:  & A když vzpomeneš na to Diablo který je  řekněme takový jako 249 

agresivnější, bojový, na tom tě tenkrát těšilo co nejvíc? 250 

P:  Ten postup to projít. 251 

I:  Postup to projít. 252 

P:  & Sacred je hodně podobnej, tam sem se dostala výrazně dál a tam 253 

sem třeba, to taky nikdo moc nechápal, tam sem procházela abych měla celou 254 

mapu otevřenou. 255 
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I:  Á , jasně. 256 

P:  Já sem prostě chtěla sem vobjevit, chtěla sem tam objevit všechno, 257 

chtěla sem si nasbírat třeba zbroj do sady, cílem bylo mít všechny questy který lze 258 

splnit tak mít odškrtnutý, tím se já nevim třeba odhalovaly nový bonusový místa a 259 

takovýhle věci, a pak později mě vlastně těšila ta # <překvapený/pobavený 260 

vzdech>  ta absolutní moc tý postavy 261 

I:  & 262 

P:  Tim jak já sem vlastně na malejch levelech, na malejch questech 263 

nasbírala poměrně slušný, slušný jako levely. Tak ta postava potom byla schopná 264 

porazit [téměř cokoliv] 265 

I:   [Byla silná] 266 

P:  Jó, a potom už mě jako bavilo na ty NPCéčka jít. To bylo v pohodě. 267 

I:  Jó jasně. Čili při tom souboji když  # když už seš hodně nalevlená, 268 

mocná a [zkrátka víš že je porazíš, je to v podstatě jako jednoduchá záležitost, tak 269 

to tě baví.] 270 

P:  [&…Jo…Jo] 271 

I:  Jo. 272 

P:  Tam už ten souboj jde. Tam už je to v pohodě…Asi si jako 273 

potřebuju bejt jistá a zároveň tam nemít živí lidi. 274 

I:  Jo. Na ty živý by tě to netěšilo stejně asi. 275 

P:  Asi né, já z toho mám takovej, jako já vim některý lidi to hrajou 276 

proto, pro mě to cíl tý hry není 277 

I:  & & 278 

P:  porážet vostatní. Asi naopak svým způsobem když už ten konflikt 279 

tak bych ho asi spíš uvítala v reálu 280 

I:  & 281 

P:  Že když už se potřebuju s někym pohádat tak se pohádam s nim a 282 

né s jeho postavou, která za to nemůže svým způsobem jako 283 

I:  Jo jo. & 284 
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P :  Teď je to hodně zjednodušený, ale…prostě já třeba mám špatný 285 

svědomí když musim takhle někoho duelovat, třeba z těch questů nebo tak, tak si 286 

vybíram toho člověka aby byl na mojí, na mojí úrovni 287 

I:  & 288 

P:  Abych mu neubližovala víc než jako…Nezneužiju toho že má 289 

v ruce lopatičku protože šel sázet stromky, ale počkám si nebo vyberu si někoho 290 

kdo má zbraň. 291 

I:  A jak jaké 292 

P:  Jako zbytečnej ňákej morální…blok nebo nevim @ 293 

I:  Jo. A jak bys to, sou  že jo lidi který se vyloženě specializujou na to 294 

že si vychytávaj ty nováčky 295 

P:  # Jo.  296 

I:   Jakej z toho máš pocit z tohohle? 297 

P:  No že si někdo potřebuje něco dokazovat prostě. 298 

I:  Jo. 299 

P:  Nechápu to z pohled svýho, jako řikám si: jasně, prospěchářská 300 

svině, nebo něco takovýho. 301 

I:  Jo. Jo. 302 

P:  Zase v případě, že byla ňáká hra, už nevim jak se jmenovala, tam se 303 

po mně někdo vyloženě vozil 304 

I:  & & 305 

P:  To bylo, člověk měl takovej malej vostrůvek, na vostrůvku si něco 306 

stavěl právě ze zdrojů co byly nebyly, dalo se vobchodovat a dalo se samozřejmě 307 

jako by opevňovat a vyrážet, taky tam byly ňáký lodičky 308 

I:  & 309 

P:  vyrážet na útoky na vostatní městečka. A mě si tam někdo vytipoval 310 

jako poměrně slabýho a naprosto neagresivního hráče 311 

I:  & 312 
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P:  Takže  na mě věčně vyjížděli a brali mi suroviny díky kterejm já 313 

sem se nemohla ani opevnit, že sem nebyla schopná získat ani obranu. Hele tak to 314 

byl jako rychlej konec. 315 

I:  & 316 

P:  Jo. Tohlencto sem jako zjistila, zjistila sem že je to baví dva dny, 317 

tak mě to přestalo bavit a od hry sem odešla. 318 

I:  Jasný. Čili tě to vyhnalo. 319 

P:  & Prakticky mě to vyhnalo, a to jako je zbytečný. V tom Westu 320 

třeba tam tím že sem tam strašně dlouho, to je vopravdu záležitost tak posledních 321 

šesti let 322 

I:  V čemže? 323 

P:  West 324 

I:  West neznám. 325 

P:  To je ta klikačka o který tady celou dobu mluvim. 326 

I:  Jo jo jo @. 327 

P :  @ # Sem tam strašně dlouho, je tam muž, mám tam taky kamarády 328 

který sme už viděli i na živo, byli sme s nima párkrát posedět třeba. Tak tam kdyby 329 

na mě někdo tímhle způsobem útočil třeba, tak už na něj asi někoho poštvu. 330 

I:  & 331 

P:  Tam mě to asi nevyžene, ale prostě mě to vyprovokuje k ňákýmu 332 

vyvolání sporu. Vyloženě.  333 

I:  Jo jo jo. Rozumim. A tam máš teda už ňákou základnu kamarádů, 334 

takže # 335 

P:  Tam už si to nikdo netroufne. @ 336 

I:  Jo. Jo jo. Pomůžou, když je nejhůř. 337 

P:  Pomůžou. Ano. Doufáme. Všichni. @ 338 

I:  @ No a tys teda, řekla bys že se to nějak změnilo časem, to co tě na 339 

tom baví? Na těch hrách 340 
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P:  Asi moc né. Asi sem pořád spíš stavitel, sběratel 341 

I:  Objevovatel 342 

P:  Objevovatel. Akorát v každý tý hře má člověk jinej, jinej cíl danej 343 

tou hrou, že jo. Takže, já nevim…V Setlerech to bylo čistě o tom dostat se na další 344 

ostrov, na další, do dalšího levelu. Tam jako si člověk mohl sbírat co chtěl ale, 345 

stejně mu to utli. Tam pravidla byla, dosáhneš svýho a konec, jdeš dál. Třeba 346 

Sims, což byly takový ty rodiny a děti a já nevim co dalšího tak tam vždycky já 347 

sem hrála dvojku a trojku a v každé sem měla prostě oblíbenou postavu a tu 348 

oblíbenou postavu sem táhla na maximální úspěch v toho světa jo. Ona prostě měla 349 

všechny znalosti vědomosti na nejvyšším stupni, jo, tam je to já nevim, nejlepčí 350 

kuchař, nejlepší zahradník, hudebník. Zároveň jako nejlepší ve svém pracovním 351 

oboru, to znamená pak už to byla slečna manažerka která chodila do práce třikrát 352 

týdně čtyři hodiny a [dostávala milióny], jo. Musela mít dokonalou rodinu 353 

I:        [@ Tak to je příjemná 354 

představa.] 355 

P:  Dítě já nevim na nejlepčí prestižní škole, pak do toho zavedli i 356 

ňákej ten sběratelskej efekt, takže ta jezdila a sbírala ňáký kamínky, dole ve svém 357 

čtyřpatrovém domě měla dva dvě podlaží jako muzeum, tam si do [vitrínek jako 358 

dávala] 359 

I:  [@ Šutry] 360 

P:  @ Já sem na tohlecto, to už mi i někdo řekl že na tohlecto sem 361 

relativně cvok, protože já už sem si potom vedla papírově, vedle toho soupis který 362 

mi chyběj, který smim prodat, jak sou velký, který budou nejlepčí, jo že 363 

I:  & & 364 

P:  Já potřebuju mít ve věcech jako systém docela, tak tady sem měla 365 

přesnej systém @ 366 

I:  A těšilo tě to, tohle? Vytvářet. 367 

P:  Těšilo mě to, pak mě určitá, já mám teda jenom určitou míru 368 

trpělivosti, asi víc než spousta lidí, ale pak už mě to přestane bavit že ten poslední 369 

kamínek nedostanu a nedostanu tak tam už to někde končí. 370 
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I:  Jo. Jo. 371 

P:  Jako nedosáhnu toho svýho cíle nikdy, téměř nikdy úplně. Ale 372 

dostanu se jak nejdál mě moje trpělivost vystačí. To byl třeba příklad toho Voyage 373 

Century. Jak sme jezdili s lodičkama. 374 

I:  To sou ty loďky. 375 

P:   To sou ty loďky. Tak já sem se dostala do nějakého devátého levelu 376 

lodi. 377 

I:  To hrál Vozataj taky. 378 

P:  My se známe odtud. Dostala sem se do devátého levelu lodi což byl 379 

nejvyšší level dosažitelný bez boje. Protože dál, na desátej level byly potřeba 380 

nějaký šutry, a šutry se daly jenom vymlátit někdo bůh ví z koho 381 

I:  Čili tě to nutilo zase do toho boje. 382 

P:  Jo. Anebo za velký prachy koupit a to já sem nevim proč mě v těch 383 

penězích, nevim proč mě v těch penězích nikdy nevycházej ty hry 384 

I:  & 385 

P:  @ Málokdy sem milionář. 386 

I:  @ 387 

P:  Ňák ta má postava, možná ty Sims. 388 

I:  Nó, vždycky manažerku tam poslat @ 389 

P:  Jo jo @ 390 

I:  Ona to zafinancuje. Dobře…Tos mi vcelku jako popsala jak 391 

dosahuješ toho co tě baví v těch hrách, v podstatě trpělivostí, výdrží 392 

P:  A pochopením systému. 393 

I:  &  394 

P:  Si pamatuju, to byla ňáká hra kde se zdálo že se náhodně objevují, 395 

to nebyla počítačová hra to bylo takový to malý nintendo # pejsci. Chovala si 396 

pejsky, s pejskama se chodilo na procházky. A taky právě taky náhodně po městě 397 

se objevovaly věci a kamarádi. Pejsek z toho měl za á teda nový # nevim, obojky, 398 
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míčky, to už je úplně jedno. A za bé se socializoval, strašně důležitý u takovýho 399 

pejska @ 400 

I:  @  401 

P:  A mě trvalo několik týdnů než sem právě jako pochopila systém. 402 

Ale vyloženě sem si potom psala v který čtvrti, kdy kterej pejsek se bude 403 

objevovat, z čehož vyplývá že v tý druhý čtvrti tam bude věc a dohromady jsou na 404 

trase prostě tři věci a to. Jo že člověk, já sem si sepsala takovou logiku podle který 405 

sem už potom přesně věděla že bude stačit zahnout tady, tady a tady a tam bude 406 

věc a pak zahnu támhle a tam bude pejsek, a ještě musim dojít kousek aby tam byl 407 

druhej pejsek 408 

I:  Čili ňáký vobjevování jak [ta hra funguje]. 409 

P:  [Systém, prostě systém.] 410 

I:  Systém. 411 

P:  Jo. Nebo sem, nebo sem # to bylo v těch Sims, tam sem dokázala 412 

navazovat vztah takovým způsobem jako že, jo, potřebuju aby se tyhle dva vzali a 413 

to stihnu během jednoho jejich večera protože vim že  spolu budou čtyřikrát 414 

mluvit, pak to bude dobrý na to aby se, aby on jí nabídl masáž a pak to bude stačit 415 

na to aby jí dal pusu jo. 416 

I:  @ 417 

P:  @ Jako pochopíme systém a pak svým způsobem jako už nehraju 418 

ale využívám ten systém a je to otázka, zda je to zábavné nebo není. 419 

I:  & 420 

P:   Někdy víc, někdy míň. Má první postava zemřela hlady, to si pamatuju jo. 421 

Už sem nikdy žádné nic takového nepovolila @ 422 

I:  @ 423 

P:  Než sem pochopila systém tak sem někoho nechala umřít hlady. @ 424 

I:  Jo jo jo. Čili v tomhle je taky, taky ňákej náboj než to vobjevíš. 425 

P:  Určitě. Jsou hry kde na to nepřijdu nikdy. @ 426 

I:  & & 427 
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P:  Anebo, což je horší mi do toho vstupujou živí lidi který systém 428 

bořej. @ 429 

I:  @ Oni ti ho ničej. Narušujou. 430 

P:  @ 431 

I:  Teďko teda, ty si o tom už mluvila trochu, jestli je něco ve hrách co 432 

ti vadí, štve tě až tak že tě to vodradí od hraní, zmiňovala si ty killery že jo 433 

P:  Asi primárně jako no, nejde jenom o tom že by tam jako nutně 434 

nesměl bejt boj ale, mně asi na tomhlenctom mě vadí vlastnost lidí, že když na to 435 

maj tak do toho půjdou bez ohledu na ty vostatní no. 436 

I:  & 437 

P :  To znamená, že když někdo začne zneužívat mojí slabosti proti 438 

tomu abych, tak já mam smůlu. A pak je to klasicky když mi to nejde no… 439 

I:  & @ 440 

P:  Zas tolik tý trpělivosti nemám, vrátit se desetkrát na jedno místo 441 

kde sotva přijdu tak už mě zabijou. Tak po jedenáctý už tam nepudu. 442 

I:  Jasný. 443 

P:  Ale myslim si jinak že jako de vo to, že je typ her do kterých se 444 

nebudu pouštět protože vim že mi nejdou. Já to ani nebudu zkoušet. 445 

I:  & 446 

P:  Já sem třeba, přítel jak hrával, tak hrával takový ty, že se postava, 447 

Hitman se to jmenovalo, ale je to jenom variace na mnoho jinejch. Hlavní postava 448 

dostane quest a v poměrně reálnym 3D prostředím se plíží, tady se schová, tam 449 

musí zjistit že prostě tenhlecten strážnej tam chodí jednou za tři hodiny tak se 450 

proplížit vokolo anebo ho zabít. To bylo jako různý. Mě třeba tyhlecty hry 451 

poměrně bavilo sledovat, ale není to typ hry do kterýho já bych se pustila hrát. 452 

Protože přesně takový to půjdu to osmdesátkrát, vim že támhle na posledním tom 453 

když blbě proběhnu tu cestičku 454 

I:  Jó, tak je to celý zhatěný. 455 

P:  Tak jako můžu jet vodznova. Teď já se znám, já bych blbě proběhla 456 

cestičku, protože to znamená si přesně držet myš, támhle si vyskočit, třikrát 457 
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zmáčknout a něco kliknout. Jako ne, tohlecto nejsou hry který bych hrála. A 458 

málokdy hraju adventury. 459 

I:  & 460 

P:  Použij papouška na dělo je prostě moje noční můra @.  461 

I :  @ Jo. 462 

P:  Tam sem tu logiku těch hráčů jako nikdy nechápala. Jo a pak je třetí 463 

typ u kterého se vlastně musí moc přemýšlet. 464 

I:  & 465 

P:  Typ. Já nevim, Quadrax, hodně stará hra jestli víš. 466 

I:  To neznam. 467 

P:  Něco v počítačovém provedení toho čtverce jedna krát patnáct, čtyři 468 

krát čtyři jedna patnáct. Prostě dvě postavičky tam musely ve správném pořadí 469 

posunout bedničky aby mohly někam vylízt. Moc logická hra, moc kombinatoriky, 470 

přemejšlení, nemůžeš udělat chybu, když jí uděláš tak si skončila. To není můj typ 471 

her. Stejně tak já to nechápu ale ani u deskovejch her, teďko se relativně rozšířilo 472 

takový to Ubungo myslim že se to jmenuje. Že máš nastříhaný kostičky jako 473 

kdyby tetrisový a musíš z toho na čas třeba složit ňákej… 474 

I:  Tvar nebo něco. 475 

P:  Tvar. Tak pokud ta hra [má takovejhle rámec.] Tak mě to nebaví. 476 

I:     [To je vlastně takový hlavolamový.] 477 

P:  Sportovní hry mě vůbec nebavěj, tam jako to sem nepochopila. Já 478 

se asi v zásadě držim dvou až tří typů her, to znamená buď strategie, anebo 479 

simulátory života jako, já nevim jak se tohle jmenuje jo. 480 

I:  & Jo, jo jo. Já myslim že jo, že simulátory. 481 

P:   Simulátor pod tím já si zas představim 482 

I:  Já vim, já vim. Ňáký společenský simulátory. 483 

P:  Něco takovýho no. Jako mám postavu, v zásadě RPGéčko, ale 484 

můžu tam i stavět domečky což sou strategie. Tak ňáká taková kombinace. 485 
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I:  & Rozumim…Co bys teda definovala nebo řekla že je pro tebe tou 486 

hlavní výzvou ve hře? 487 

P:  To je vo tom, vo čem ta hra je. To je těžko říct. Jako ňáký zlepšení 488 

sběratelství, věci, pokad se tam budou sbírat úspěchy budu sbírat úspěchy jo. 489 

Pokaď tam bude hlavní tu postavu hezky silně obléknout tak budu sbírat zbroj, 490 

nebo, nevim, pokud by měla mít možnost něco vyrábět, tak se budu snažit aby to 491 

nejlépe vyráběla. Asi je to vyloženě o tom co mi nastaví tvůrce hry, aby se postava 492 

mohla zlepšovat. Tak za tím já půjdu. 493 

I:  A čili jestli sem pochopila jak si o tom povídala, cílem je ta postava 494 

aby byla prostě super 495 

P:  & Jo.  496 

I:  Na co nejvyšší úrovni, měla pěkný věci 497 

P:  Jo. Což sou což jako je věc která spoustě lidem nepřijde důležitá, já 498 

sem v některejch hrách, já nevim, tobě stačí já nevim jedno voblečení, aby bylo 499 

nejlepčí. Ale já když už mám od nějaký zbroje 500 

I:  Chceš ty sety né? 501 

P:  No, když mám něco od nějakýho setu,[ tak ho chci nasbírat celej.] 502 

I:       [Ty byly taky v tom Diablu 503 

úžasný.] 504 

P:  Jo. Musí to bejt dosažitelný, když to dosažitelný není tak mě to zase 505 

demotivuje jako, zrovna to Diablo na to bylo dost složitý najít prostě celej ten set. 506 

Ale třeba v tom Sacredu jsem to měla a to už sem vobčas ho nosila jenom že tak 507 

hezky vypadal, jo. @ 508 

I:  & @ Jasný… Hmm, tak co si dneska vezmu na sebe 509 

P:  Skoro @, což ta postava určitě považovala za důležitý @ 510 

I :  @ 511 

P :  Ale teďko v tom Westu, já sem potkala i větší magory, což mě 512 

svym způsobem překvapilo. Ale bylo to dáno spíš tim že se ty lidi už nuděj, jo že, 513 

tam sou taky sety, spousta oblečení, zároveň je tam obrovský množství inventáře, 514 
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pak sou tam samozřejmě duelový úkoly, taky velký množství stavitelství, tam si 515 

člověk jako hodně může vybrat. 516 

I:  Je to rozmanitý.  517 

P:  Je to poměrně hodně rozmanitý na to že ta postava vlastně 518 

neexistuje jako..Klikneš jí u práce a vona ti sedí u práce 519 

I:  & 520 

P:  Tak to může bejt úžasnym způsobem rozmanitý, a třeba vim vo 521 

lidech, který se snažili sesbírat celej inventář a to včetně takovejch těch věcí, který 522 

nikdy nevyužijou. Jo. Já nevim, z každý práce padá předmět, tak voni je chtěli mít 523 

všechny. Já nepotřebuju mít v inventáři obilí jenom proto že v tom světě obilí 524 

existuje. 525 

I:  & 526 

P:   Jo. Ale zase chci, když má postava jako úspěch třeba vyrobit každej 527 

předmět od svého povolání, tak se snažim nasbírat všechny recepty abych dokázala 528 

všechny předměty vyrobit. Ale zase, zas jako že budu od každýho kupovat 529 

všechny jeho předměty abych je měla alespoň jednou v inventáři, to už mi přijde 530 

přemrštěný jo. 531 

I:  & 532 

P:  Takže já mam taky ňákou hranici. Většinou je to prostě ňáký 533 

doplnění všech tabulek, vodfajfkování  check 534 

I:  &...Jestli, teďko jako taková sociální sekce, jestli nějak interaguješ 535 

s ostatními hráči, to už si taky něco povídala, jak to probíhá když interaguješ, 536 

s kym hráváš. 537 

P:  Já sem, takhle, historicky když to vezmeš, tak v době kdy sme 538 

začínali my hrát tak něco takovýho nebylo. Takže začli sme s LANkou, s dvěma 539 

lidma který sem znala sme hráli Diablo. Můj bývalý přítel byl značně urážlivý, což 540 

se bohužel projevovalo tenkrát i na tý hře takže, ve chvíli kdy my sme hráli ve 541 

třech a von měl pocit že ho okrádáme o něco co se dalo sbírat tak v jednu chvíli 542 

nás přepl, a najednou sme byli nepřátelé. 543 

I:  Jůva. 544 
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P:  Pak sem strašně dlouho nosila, jestli víš, v Diablu když te zabil hráč 545 

tak se v místě objevilo tvoje ucho, takže já jsme potom strašně dlouho měla 546 

v inventáři svoje ucho jako připomínku téhlecté tragické situace. @ 547 

I:  @  548 

P:  Jo a tohlec byla třeba věc kterou já sem totálně nepochopila, když 549 

hraju se svejma dvěma lidma, navíc proti moři příšer jo, tam nebyl další hráč, tak 550 

jako hraju s nima a ne že z čista jasna kvůli kravině začnu hrát proti nim. Nevadí 551 

<znechuceně> 552 

I:  @ 553 

P:  První velká hra kde sme hráli onlinovně byli Voyage Century, tam 554 

se vlastně potkala poprvý jiný hráče 555 

I:  Čili to je tvoje první onlineovka kde si potkala i lidi který si neznala 556 

jakoby v reálu. 557 

P:  Jo, jo. Jo. A tam sem jako já tim že sem začínala díky kamarádovi, 558 

tak von mě dotáhl do nějaký aliance, aliance díky bohu byla česká, což jako pro 559 

mě je v těch hrách poměrně důležitý, protože já se anglicky dohovořim ale nemam 560 

takovou tu lehkost psaní,  já nepudu chatovat prostě vo ničem. Takže v tý český 561 

alianci já sem si našla nějaký dva, tři, čtyři lidi se kterýma sem komunikovala a to 562 

byla první hra kde já sem pochopila, nebo potkala, neznala sem to do tý doby, že 563 

se ty lidi onlinově seznáměj natolik že pak už nekafraj o hře, jo 564 

I:  & 565 

P:  Já si pamatuju to bylo o vánocích ňákej rok kdy, já sem byla 566 

nemocná, takže sem seděla u kompu, nedostávala sem se k ostatnímu vánočním 567 

přípravám. A prostě my sme tam probírali kdo z čeho dělá salát a kluci vodbíhali 568 

ve stylu: teďkon afk protože já jdu krájet brambory na salát a teď musim vobalit 569 

rybu jo 570 

I:  @ 571 

P:  A tak sme si popřáli hezký vánoce. Tam sem poprvý potkala chat 572 

kterej nebyl zdaleka jenom herní. 573 

I:  & Jakej to byl zážitek? Jakej si z toho měla pocit? 574 
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P:  Jako bylo to supr. A voto hůř já sem snášela když se ta aliance 575 

rozpadla, a ty lidi začali vodcházet. 576 

I:  & & 577 

P:  Protože já sem pořád měla pocit že vlastně jak sme teď kamarádi 578 

tak já ty kamarády ztrácim. Jako nejsem úplně kamarádskej člověk. Teda jako 579 

nemam [kamarádu moc]. 580 

I:  [Hodně.] 581 

P:  Takže už jenom to že ztrácim ňáký onlinový mě strašně zasahovalo. 582 

@ Furt sem se to snažila ňák jako držet dohromady třeba dostat na nějaký lidi 583 

kontakt odjinud, pak sem teda zjistila že si s nima stejnak už nemám co říct jak 584 

nehraješ. 585 

I:  Jak ste vypadli z tý hry. 586 

P:  Ale prostě mě tyhlecty rozpady aliancí, nebo rozpady kamarádství 587 

strašně jako mrzej, že si to vezmu moc moc k srdci asi a  588 

I:  A jako neviděli ste se v reálu? Že bys jako zorganizovala setkání 589 

v reálu? 590 

P:  Neviděli ale na druhou stranu někdo málo mi jako z tý hry zůstal. 591 

Tam odtud znám Vozataje právě, znám Hracha a toho potkám nějakym jiným 592 

způsobem, ale zbytek né, zbytek mi jako sešel. 593 

I:  Jo. Jo. 594 

P:  A ona navíc  ta aliance potom jak se, to byl možná jeden z dalších 595 

důvodů proč já sem tu hru opustila, jak sme přestali bejt velká aliance, nebo 596 

dostatečně  zajímavá tak kluci dojednali přechod k někomu anglickýmu, k ňáký 597 

velký anglický alianci. 598 

I:  Aha. Aha. 599 

P:  A já sem si s těma lidma najednou nerozuměla, nebyla jsem 600 

schopná se dohodnout. Zase sem se držela těch svejch čtyřech hráčů který sem 601 

znala, to znamená přes ňáký soukromý chaty, že jo, ne přes hromadnej. A vlastně 602 

sem z toho ňák úplně vypadla, pak to na mě navíc začlo bejt složitý, protože prostě 603 

už ta postava nerostla tak rychle jak bylo potřeba proti nepřátelům a tak dále. Ale 604 
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prostě ve chvíli kdy já sem tam v podstatě ztratila lidi, tak sem tu hru více méně 605 

vopustila. 606 

I:  # 607 

P:  No a druhá velká onlinovka je vlastně ten West a tam je to, tam je 608 

to taky takový zvláštní že. Ano, začlo to, začla sem hrát tim že to začal hrát muž, 609 

ale na světě kde sem nikam nezapadla, jo 610 

I:  & & 611 

P:  Bylo to, to město původně založili muž a kamarádi. Lidi který já 612 

znam v reálu, a s těma nemáš problém se bavit i přes ten chat prostě víš že tě znaj, 613 

víš ňákym způsobem s tebou tak i jednaj. Prostě jasně, malá slabá holka, dáme jí 614 

věci který potřebuje. Ideální @ 615 

I:  @ 616 

P:  Nicméně prostě tyhle lidi přestávali hrát. Já sem na jednom z těhle 617 

světů tim pádem zůstala vlastně jako strašně osaměle a já sem z toho udělala 618 

neonlinovku tim pádem. Hrála sem si sama, když sem při nejhoršim něco 619 

potřebovala tak sem tam jako šťouchla do muže ať mi to sežene. @ 620 

I:  @ 621 

P:  To byl jeden svět. A v druhym světě, já teda aktuálně hraju na třech, 622 

v druhym světě sem se ňákym záhadnym řízenim, přes muže kterej prostě 623 

komunikuje mnohem víc 624 

I:  & 625 

P:   Tak sem se dostala k těm lidem, dostala sem se do toho města a tam 626 

přišlo něco podobnýho co bylo v tom Voyage, jo. Deš tam aby sis pokecala 627 

s lidma. Večer si povídáš o tom jakou kdo poslouchá muziku, pouštíte si, posíláte 628 

si vzájemně odkazy na youtube. To byla parta se kterou já sem se potkala, tam sme 629 

uspořádali ňákej jako [větší sraz], 630 

I:  [Sraz.] 631 

P:  Byla to tenkrát hodně náročná noc teda, @ 632 

I:  @ 633 

P:  Nicméně některý z [těhlenctěch lidí mi zůstali.] 634 
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I:    [Příjemně náročná @] 635 

P :  A i když jako třeba teďkonc sme byli v Bratislavě a po dlouhý době sme se 636 

prostě potkali s holčinou která, která jako by, s kterou sme se poprvé viděli tam, 637 

která jako do dneška hraje, jo. Ale v zásadě sme kecali o něčem úplně jinym. 638 

I:  & & 639 

P:  Co je ostatně zvláštní na týhlectý hře, nebo mě to tenkrát přišlo 640 

strašně zvláštní, je velkej věkovej rozestup, jo 641 

I:  & 642 

P:  My sme ňákym způsobem, asi spíš omylem našli skupinu lidí která 643 

je prostě věkově starší než jsou běžný hráči nebo než co běžně považuješ za hráče 644 

I:  To znamená 645 

P:  V tý skupině není nikdo na střední škole. Jeden dva vysokoškoláci 646 

možná, a ty hlavní postavy který já tam znám, těm je kolem čtyřiceti. Jo, že tohle 647 

je evidentně hra která jako, sdružuje výrazně starší základnu. A ve chvíli kdy se 648 

tam objeví ňákej blbec tak je to obvykle ňáké dítě @ 649 

I:  Jasně @. A tohle je pro tebe zajimavý, taky zajímavá součást? 650 

P:  Je to zajímavá součást ale ňák to svým způsobem jako odlišuju od 651 

tý hry, jo že... 652 

I:  Jako ta hra. Baví tě hra. A pak sou lidi. 653 

P:  Pak sou lidi. A občas má člověk náladu na lidi, zase, i tady proběhlo 654 

takovýto vystřízlivění že lidi odcházej protože je přestala bavit hra, a najednou už 655 

na tom chatu si nebylo moc s kym povídat, takže tam to byla jedna ze ztrát proč už 656 

tu hru nezapínám tak často. 657 

I:  &  658 

P:  Nebo tam netrávim aktivně čas jo. 659 

I:  Ty kamarádi byli něco co tě tam taky hodně drželo už. 660 

P:  & Určitě. Jó, teďkon je to že já tam sice sem, ale třeba si tam jenom 661 

kliknu a přepnu jinam na vokno. 662 

I:  Jo. Jo. 663 
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P:  Zatímco v době kdy tam byla aktivita tak tam člověk seděl a psal si 664 

s lidma na chatu. A tam zas na druhou stranu toho moc nedělal v tý hře @ 665 

I:  Takže si tam moh dobře popovídat je to tak? @ 666 

P:  Tak @ A to mě, tam mě to taky poměrně dost mrzelo ve chvíli kdy 667 

ty lidi zmizeli, a teď si řikáš, vždyť když sme byli v hospodě tak to bylo fajn, 668 

perfektně sme si pokecali a zdaleka nejenom vo tý hře, tak to třeba jako zkusíš 669 

svolat znova nebo něco takovýho, a pak už si člověk neni jako jistej. 670 

I:  Jestli je to dobrej nápad. 671 

P:  Jestli je to dobrej nápad. Jako muž se dodneška s některejma těma 672 

lidma potkává ale na druhou stranu oni pořád hrajou, třeba hrajou na jinym světě 673 

než já. Ta hra dneska v českym, českym provedení podporuje snad proboha čtrnáct 674 

nebo patnáct světů. 675 

I:  & 676 

P:  Kdyby na každym měl někdo postavu tak jako...Nevadí. S ňákejma 677 

lidma sme schopný se sejít, s některejma i jako překročit stín té hry @ abych tak 678 

řekla že celej ten večer není jenom jako o tý debatě okolo tý hry. Ale s některejma 679 

to prostě nejde ale tim že dosud tu hru hrajem, jak my, tak někteří z nich, tak 680 

některý ty večery jsou teda o tom že člověk nad pivem řeší, jestli si má voblíct 681 

revolver a k tomu klobouk a bude to lepší než když bude mít, já nevim, brokovnici 682 

a klobouk. Ale prostě někdo to prožívá víc, někdo míň. Tohle je třeba hra ve který 683 

vim že muž má výrazně vyšší znalost systému než já, a já to beru tak jako 684 

náhodně. Taky už mě ten systém přestal ňák bavit, už je moc složitej na to abych si 685 

jako začla psát a vypočítávat a dělat excelový tabulky a já nevim co. Tak tady to 686 

hraju jako méně, méně sofistikovaně. Když něco potřebuju tak zavolám jeho: 687 

[Převleč mě! @ Spočítej správně čísla! @] Asi už z toho odrůstám že potřebuju 688 

mít všechno nalinkovaný. 689 

I :    [@]...A ještě teda jestli tě u těch spoluhráčů nebo 690 

spoluhráček dokáže něco naštvat když udělaj ve hře? Jak si třeba říkala o tom 691 

příteli tenkrát, jak tě přepnul 692 

P:  @ 693 

I:  To jako asi nebylo příjemný @ 694 
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P:  No, to nebylo. 695 

I:  Tak takovýhle ňáký věci, nebo si vzpomeneš zážitky nějaký. 696 

P:  No, třeba Vozataj pro mě kdysi měl označení socialistická riderka.  697 

I:  Cože? @ 698 

P:  Riderka teda byl označení tý lodi, to byl rider jako průzkumník, a 699 

socialista sem byla protože sem mu vyčítala za jaký ceny prodává na tržišti. 700 

I:  Ahá @ 701 

P:  Sem řikala vždyť 702 

I:  Tobě se zdálo že moc draze jo? @ 703 

P:  Moc draze a jako zbytečně, a vokrádá i jako naše lidi a to 704 

I:  & 705 

P:  A nevim no. Nicméně, dneska jako sem asi, obecně jako s věkem 706 

sem výrazně jako v klidu, ať si lidi dělaj co chtěj, takže jako jestli to chce prodávat 707 

draze a když mu to někdo koupí tak, nabídka poptávka to prostě tak je. Nicméně, 708 

prostě mě pořád štve takový to nedodržování dohod. Jo, ve chvíli kdy si, například 709 

na tomhlectom Westu byl člověk kterej si kupoval za prachy ňáký vlastnosti. 710 

Nevadí mi že někdo platí, když chce platit, ať si platí. 711 

I:  & 712 

P:  Ale von už to potom zneužíval takovym nesmyslnym způsobem 713 

z mýho pohledu, že někoho napadl, zjistil jaký má ten člověk vlastnosti a díky 714 

tomu že na to měl prachy, reálný, tak si mohl tu postavu přestavět a jít na něj 715 

znova. S úplně vlastně, s úplně jinejma vlastnostma, což normálně ti to ta herní 716 

strategie sice umožňuje, ale za drahý herní peníze a je práce na to vydělat, ve 717 

chvíli kdy do toho nasypeš tisícovku a kvůli, jenom kvůli tomu aby sis prostě jako 718 

dokázal podle mě, že si dobrej, to celý předěláš jenom proto aby někoho zadupal 719 

v prach skoro by se dalo říct, tak mi to přijde jako hloupý. Přesně stejným 720 

způsobem jako když má v ruce místo zbarně ňákou, ňákej herní item kterej 721 

potřebuje ví bůh proč, nebo si zapomene třeba zbraň, taky se stane. Neustále tu 722 

postavu převlíkáš, já nevim, aby rychleji regenerovala, tak jí dáš takovou 723 
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regenerační sadu, vlastně pyžamo. Pyžamem nezaútočíš kupodivu @ se ani 724 

neubráníš 725 

I:  @ 726 

P:  Někdo jo, tady v tý hře ne. @ A lidi který si prostě vyčíhaj že 727 

postava má v ruce polštář místo revolveru a pak jí půjdou napadat. To mi přijde 728 

hloupý. 729 

I:  To je trapný jako. 730 

P:  Jo, jo. Jako málokdy mě někdo vyloženě naštve dneska už, ale 731 

obvykle je to asi se stejnejma vlastnostma který nemusim ani v reálu, to znamená 732 

urážlivost, ješitnost, snaha dokazovat si něco na úkor ostatních.  733 

I:  Ostatních. # Dobře...No, tak. Preferuješ soupeření nebo spolupráci. 734 

To sme si asi vyjasnily @. 735 

P:  @ 736 

I:  Hraješ teda vůbec někdy když soupeříš s druhejma? Já tu mám 737 

potom jaký strategie k tomu používáš. 738 

P:  Víme že minimálně v kafírně něco takovýho hraju. Že jo.  739 

I:  No. 740 

P:  Je to asi spíš proto že, tam sou ty lidi se kterýma si  chci hrát jo. 741 

Takže pudu tam spíš z ňákýho sociálního důvodu. A pak jo, pak ano, bohužel sem 742 

nucena soupeřit @. Co se s tim dá dělat. @ 743 

I:  To si musíme dát ňákou kooperačku. @ Tvůj hlas neni vůbec 744 

vyslyšen. 745 

P:  Tos tam tenkrát myslim nebyla, to sme hráli, hrálo se to myslim 746 

jednou nebo dvakrát...Byli to takoví barevný mágové a mágové tam šli 747 

I:  Čepičkýýý <tichý výkřik> 748 

P:  Čepičky. 749 

I:  Čepičky, no jasně.  750 

P:  A to sme šli všichni dohromady. 751 

I:  To byla hitovka, jo to sem tam byla jednou. 752 
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P:  A tenkrát tam byl ještě Grál a to je hráč kterej bere všechno strašně 753 

vážně 754 

I:  & 755 

P:  To je prostě, když se hraje tak se hraje a neblbne se. My sme tenkrát 756 

neměli úplně náladu na hraní a neblbnutí, takže vobčas sme jako rubli někoho 757 

vedle, protože nesl hezkej meč, nebo něco takovýho. V rámci tohohle blbnutí 758 

klidně. A pak byla druhá věc, že sme nikdo neuměli tu hru ovládat, takže sme tam 759 

jako zběsila mačkali nějaký klávesy a koukali sme co to dělá. A vona ta hra byla 760 

svym způsobem mazaná, že sice ty kooperuješ, ale když už jako vyvoláš výbuch 761 

sopky tak to vezme všechny teda @ 762 

I:  @ 763 

P:  @ Tak jako tohle se mi třeba líbilo jo. 764 

I:  @ To bylo zábavný jo. 765 

P:  Ale jinak takový to totální zaměření na to rubnout toho druhýho. To 766 

prostě, neni to mým cílem. 767 

I:  Takže jako když hrajem proti sobě...  [tak jako musíš.] Ale 768 

neni to něco co by tě těšilo. 769 

P:       [Tak jako musim.] No. Ona 770 

zrovna většina těch loděk co hrajem, ty sou vyloženě vo tom, tam ani jako pořádně 771 

nestíháš si jako vylepšit postavu nebo něco takovýho. Prostě musíš jet. Já si 772 

uvědomuju že vzhledem k tomu že tu hru nějak extra neznám, furt sem se jí 773 

nenaučila, že sem mohla je druhá věc. Takže ňáký vylepšení lodi nebo něco 774 

takovýho mi nehrozí. Vždycky se tam, ideálně se tam vobjeví Vozataj s ňákym 775 

parníkem jako vo dva tři levely vejš a já si řikam [panebože kdes na to jako vzal]. 776 

Jako jak si to posbíral @, já tomu nerozumim jako. A pak už člověk jako jezdí na 777 

smrt, tak jedu no. 778 

I:  @ 779 

P:  Jet musim, všichni jedou @. Co kdyby to mělo ňákej efekt, a 780 

zároveň už víš že to ten efekt nemá. Protože ty máš tu loď horší a nevíš vlastně 781 

proč jako @. Já tam nemam, nejsem na to dost rychlá jako. 782 
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I:  & 783 

P:  Já bych potřebovala budouvat tu postavu jak sem zvyklá a po 784 

malejch kouscích, hrozně trpělivě 785 

I:  Je to hrozně rychlý, no. 786 

P:  A tohle je na mě rychlý, takže já to nestíhám. 787 

I:  Jde to úplně proti tý tvý přirozenosti. 788 

P:  No.@ 789 

I:  Toho co tě těší...Hele a takhle když vidíš že to je už ztracený jako, 790 

je to demotivující nebo?  791 

P:  Je to demotivující. 792 

I:  A uděláš někdy jako že přestaneš hrát? 793 

P:  No. Už se mi to taky povedlo, zrovna myslim že to byly loďky, tak 794 

to sem odešla někam. Jo. Anebo to sem udělala druhou věc, to sem skončila dole 795 

v přístavu a prohlížela sem si co bych si bývala mohla koupit, kdybych na to měla, 796 

jo. 797 

I:  @ Prohlížela věcičky. 798 

P:  To sem se snažila zase tu hru pochopit na druhou stranu. 799 

I:  Jo, jo jo. 800 

P:  Že sem tam tak jako začla počítat ty věci u těch zbraní a říkám tak 801 

jako 802 

I:  Že ses snažila v tom zorientovat. Pro příště. 803 

P:  No ale já to do tý doby zapomenu. Ale prostě říkám si tak když oni 804 

můžou mít, hrajeme to stejně dlouho, já nevim tady tu půl hodinu, že jo. Když voni 805 

můžou mít ty věci který mě potopěj na první ránu tak jak to že já je nemam. Tak 806 

sem se to snažila ňák pochopit, ale stejně sme to dohráli dřív než sem na to přišla; 807 

že jo. @ 808 

I:  & 809 

P :  Nevim. Jako co se týče těhle her tak tam sem spíš proto že si hraju 810 

s těma lidma, ta hra pro mě nemá... 811 
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I:  Že je to spíš společenská záležitost že se potkáme. 812 

P:  & Ta hra pro mě nemá moc efektu protože prostě z mého pohledu 813 

nikam nevede, nemám tam žádné zlepšení kterého bych mohla docílit a který by 814 

mi nedej bože jako pomohlo příště. 815 

I:  Jasně. Že to začíná pokaždý znova. 816 

P:  Tak. 817 

I:  ...Jo, no. Teď je ta poslední. Jestli máš pocit že obecně ženský 818 

hrajou jinak než chlapi? 819 

P:  <povzdech> 820 

I :  Nebo třeba ženský co ty znáš. 821 

P:  My už sme to kdysi řešili s Vozatajem tohlencto a já sem tam 822 

tenkrát vymyslela ňákou teorii která se mi ale následně nepotvrdila.@ 823 

I:  & @ A co to bylo? Co to bylo? 824 

P:  No bylo to vo kooperaci, dohodách a podobně. Takovej ten základ 825 

že když spolu teď mimo herně jo, spolu bavěj chlapi, tak je jim v zásadě jedno že 826 

nesouhlasej já nevim s tím že támhlencto, já nevim, mam kamaráda s kamarádem 827 

chodim na ryby a je mi jedno že doma dělá něco s čím já nesouhlasim, jo. Ale 828 

protože si s nim rozumim jako na rybách, tak dobrý. Tak sme kamarádi. Kdyby 829 

náhodou přišlo na přetřes jiný téma tak si tak maximálně dáme do zubů, ale prostě 830 

spolu pořád můžeme normálně chodit na ty ryby, jo. A tim pádem se podle mě 831 

takhle i v těch hrách vyvíjej dohody. Sme dohodnutý že tohlecto nebudeme dělat, 832 

když to uděláme tak prostě si podrazíme ňák jako krky, ale pojedeme dál, můžeme 833 

jet dál. Neni to takovej problém. Zatímco u ženskejch mám pocit že ty dohody sou 834 

takový jako jiný, svým způsobem vratší, protože stačí strašně málo aby se ti 835 

ženská urazila a dohodu považovala za neplatnou ještě v době kdy platná je. 836 

I:  Myslíš že si to bere víc osobně? 837 

P:  Myslim že jo a že jako by má na ty, na ty spoluhráče jiný nároky. 838 

Nejenom herní. Taková jako větší urážlivost, svym způsobem jako ty musíš tu 839 

dohodu dodržovat jako by víc než sme se vlastně dohodly. 840 

I:  & 841 
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P:  Mám trochu pocit. Ale na druhou stranu už sem v praxi potkala i 842 

strašně urážlivý chlapy v těch hrách. Jako urazim se a pobiju všechny vokolo 843 

protože vy ste mě naštvali a támhle ste někomu něco řekli. Chlapi který si 844 

vytípávali screen shoty z chatu, aby se pak s nima mohli vohánět. Co kdo komu 845 

kde jak řekl. 846 

I:  Na těch diskuzákách. 847 

P:  Takovou tu vlastnost že a já s tim teďko praštim a demonstrativně 848 

odejdu a už se nevrátim a pak se nechám přemlouvat. Taky už sem kupodivu 849 

potkala jak u ženskejch tak u chlapů. A že to byla vlastnost kterou já sem jako 850 

nečekala [u chlapů]. Prostě nevim, příde mi že ty ženský který hrajou, tak se 851 

dovedou vod tohohle voprostit některý, některý ne. A stejně tak ty chlapi dokážou 852 

do tohohle spadnout. Myslim si že chlapi jsou tak jako míň na ten systém, míň si 853 

s tim...že to zkoušej spíš jako silou. Ale taky to neni vlastnost zdaleka všech. Taky 854 

sem potkala několik lidí, který si to vypočítávaj. Takže nejsem teď schopná říct 855 

chlap a ženská, jak by se to rozlišovalo. 856 

I :          857 

 [U chlapů.]... Jo. Jak teda vnímáš, třeba z těch co znáš, herní styl těch 858 

ostatních žen vůči tomu tvýmu? Jestli se to ňák liší nebo 859 

P:  Určitě. Já znám spousta žen který jako nemaj, nemaj za cíl 860 

neubližovat ostatním. @ 861 

I :  @ 862 

P:  U mě to taky není cíl ale vedlejší produkt. Ale prostě # potkala sem 863 

ženský který to berou mnohem víc vážně než já, mnohem agresivnějším 864 

způsobem. 865 

I:  Sou soupeřivější? 866 

P:  Sou soupeřivější. To bylo divný slovo. @ Který sou schopný ať už 867 

diplomacie nebo naopak prostě jakejchkoliv lstí, zrad, a tak dále, někdo si bere míň 868 

prostě servítky s pravidlama. Známe takový ty základní pravidla vo tom že 869 

nemůžeš mít třeba multi účty, tak to jako ženská chlap všichni stejně. Mně to vadí, 870 

ale vim že někomu ne. A je jedno jestli to byla ženská nebo chlap. Myslim si že 871 

tam je jako to že já tam mam relativně mírovej a relativně sběratelskej nádech, to 872 
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mě vodlišuje jak vod některejch ženskejch tak vod některech chlapů, že to nemůžu 873 

říct. 874 

I:  Že bys to negeneralizovala. 875 

P:  Negeneralizovala bych to pohlavím. 876 

I:  & 877 

P:  Jsou prostě úžasný stratégové, ženy i chlapi, což já třeba vůbec 878 

nejsem, jsou některý jsou úrážlivější, některý sou míň, taky sem se urazila ale 879 

nedělám to moc často, sou holky který to berou vopravdu vážně že, že pak člověku 880 

třeba vynadaj že neni online, 881 

I:  & & 882 

P:  Což je věc kterou já bych si svym způsobem nedovolila takovým 883 

tim stylem že pořád mám pocit že by lidi měli upřednostňovat reálnej život před 884 

hrou. Takže vyčítat někomu že si má najít ty svý dvě hodiny aby prostě... 885 

I:  Splnil. 886 

P:  Ale jsou holky který to berou tak vážně že prostě potřebujou aby 887 

tam ty vostatní  byli, seděli, klikali podle pokynů a to že tam neseděj si berou 888 

osobně, jo. 889 

I:  & 890 

P :  Ale prostě nejsem schopná dneska už na základě těch svejch 891 

zkušeností že by to bylo doménou žen. 892 

I:  & & Jo...A tak už sme u poslední. Co si myslíš o takzvaných hrách 893 

pro ženy. Co si pod tím představuješ? 894 

P:   No to já nevim právě. @ My už sme se o tom bavily když Vozataj 895 

přišel se slovem hry pro ženy. A teď já sem si řikala a proboha co to jako bude?  896 

I:  & 897 

P:  Tak já si díky tomu, jaký, co by bavilo mě, nebo co by si některý 898 

chlapi mysleli že baví ženy, tak bych si představila já nevim. Takový to 899 

kadeřnictví, jak prostě, to hrál myslim Vozataj na mobilu jednu dobu, že začínáš 900 

s jednim křeslem a pak si přikoupíš dvě křesla a dvě umyvadla a automatickou 901 

sušičku. 902 
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I:  Čili téma je tam ženský? 903 

P:  Jako prakticky normální hra ale na ženský téma. 904 

I:  Jo. Jo. 905 

P:  To si asi představuju. 906 

I:  Jéžiš nelíbilo <kousnuta místní kočkou> @ 907 

P:  @ Ale vlastně ono je to pořád ten stejnej styl, ono je to jedno jestli 908 

ste mašinky, nebo stavíš kadeřnictví. Ten systém je pořád stejnej takže, domnívám 909 

se, možná naivně to neříkám že ne, že neexistuje samostatný téma..ne 910 

špatně...systém hry, nebo typ hry který by byl speciálně pro ženy, ale že to bude 911 

spíš tematicky zaměřený. Nedovedu si teda představit RPGéčko v tomhle směru 912 

ale tak jako možná že existuje. 913 

I:  On by to někdo určitě vymyslel. 914 

P:  RPG chodíme nakupovat do obchodů, potýkáme se s prodavačkami, 915 

levlíme charizma @, je to možný jo. Ale že by se dalo vymyslet něco tématicky 916 

<zřejmě myslí systémově?> jinýho. To si nemyslim. 917 

I:  A myslíš že teda hraje furt míň ženskejch než chlapů? 918 

P:  Myslim si že jo, ale že to bude daný ale že to bude daný asi setjnym 919 

vývojem jako proč je na mateřský víc ženskejch. 920 

I:  Jo? 921 

P:  Prostě možná sme racionálnější a uvědomujeme si ve stylu hra neni 922 

život a to že si hraju mu prostě v životě nepomůže, že se budu víc soustředit na 923 

život. Možná. Možná je tam takový to druhý že ženská potřebuje mít, jako taky 924 

zdaleka ne každá, ale svý hotový než si pude hrát, jo. Ňáká zodpovědnost...Ale né 925 

to co sem potkala u některejch ženskejch, sem potkala i u chlapů, a co tě na tom 926 

baví? Jo, nepochopení toho že by... 927 

I:  To si potkala u ženskejch? 928 

P:  I. U ženskejch to potkávám častej, ale i u chlapů, že prostě nevědí 929 

co ta hra je, proč to děláš, proč jako trávíš čas nad něčim když bys moh to samý 930 

dělat v reálu. A to potom já nemam argumenty kterýma bych to vysvětlila. 931 

Někomu kdo to nechápe já to nedokážu vysvětlit. Člověk kterej ti řekne, no tak 932 
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proč jako tady svoji postavičku učíš hrát na kytaru, proč si nesedneš a nehraješ na 933 

kytaru sám. Tak můžeš desetkrát řikat no vona bude lepší ta postavička, bude jí to 934 

bavit, bude za to vydělávat peníze, já nevim co. Von to nechápe. A to je možná u 935 

ženskejch častější.  936 

I:  Jako takový to nepochopení že prostor hry je něco jinýho než 937 

prostor reality. 938 

P:  & 939 

I:  Děláš si tam jiný věci. 940 

P:   Ty jsi vlastně neomezená v tomhle směru, jo. Já nepojedu teďko do 941 

Egypta. 942 

I:  Nemá to dopady reálný. 943 

P:  Ano, je to svym způsobem strašně levný. Neúspěch i úspěch je 944 

strašně levnej. 945 

I:  & 946 

P:  Neni samozřejmě úplně levnej na čas ale pořád je to míň času než 947 

kolik by na tom člověk strávil sám. Třeba ano, v těch mejch postavách já sem 948 

strašně cílevědomá. Si pamatuju, postava prostě nepude spát dokavad se nenaučí 949 

další level, nevim čeho, třeba hudby.  950 

I:  & Seš na ni přísná. 951 

P :  Kdybych já věnovala takového času svého studia tomu co sem 952 

donutila své postavy, tak sem taky geniální že jo. Ale nevim proč, nikdy mi to 953 

nevyšlo. @ 954 

I:  Člověk by to asi nevydržel, oni sou na to líp vybavený @. 955 

P:  @ Prostě se musí na ně násilim. Nevim, pokud ženský hrajou míň 956 

tak podle mě je to za a) z předudků že ženská jako nikdy nic takovýho nedělala, 957 

nehraje si tolik, podle mě si ženský jako hrajou míň, obecně s čímkoliv. A pak je ta 958 

racionalita že prostě to k ničemu nepovede. [To uvědomění že] reálnej svět je 959 

prostě jinde a je potřeba dělat na něm, tak jako je hraní svym způsobem ztráta 960 

času. Ale to že je hraní ztráta času jsem slyšla vod ledackoho.  Nejenom vod 961 

ženskejch. 962 
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I:      [V tom reálnym světě]  Určitě. 963 

P:  Je ještě možný že ženská jako se nenachází moc v těch tématech, 964 

ale tam nevim co by se jako mělo zlepšit aby jim to pomohlo. 965 

I:  & 966 

P :  Já si pamatuju když muj kolega, se jako snažil vysvětlit svojí ženě 967 

proč hraje, tak se snažil najít něco co by se jí líbilo 968 

I:  & 969 

P:  To byl zjevně naprosto neherní typ ta manželka, protože tak von si 970 

hrával jako RPGéčka, ňáký simulace, a jediný co ho napadlo, pro ní, je že ráda 971 

jezdila na koni reálně, tak jí koupil simulaci jízdy na koni. No manželka to 972 

rozcupovala strašlivym způsobem že kůň se chová úplně nesmyslně, že  jako se 973 

divně ovládá, koukni se jak skáče, dyť takhle normální kůň neskáče, takže je to 974 

málo reálný a vlastně nechápala proč by to měla hrát. 975 

I:  & 976 

P:  Já nevim. Já se domnívam že ňáká jiná hra by se jí líbit mohla. Ale 977 

evidentně by to [nemělo mít, nesmělo mít nic s realitou.] 978 

I:   [Možná nezvolil správně.] Jako myslel si že jó. 979 

P :  No, že by to muselo být úplně jiný. 980 

I :  Ono v tý hře je taky zábavný zkoušet ty věci který jako v reálu 981 

neděláš a třeba nikdy dělat nebudeš. 982 

P:  Ano. 983 

I:  Tam si můžeš zkusit se do toho vžít. 984 

P:  Mám trochu pocit že ženský častěj se teď chytaj na takový ty # 985 

jednoduchý klikačky na Facebooku, takový ty vodstřelujeme kuličky, dáváme 986 

kostičky k sobě, jo. Ale míň něco co má děj, u čeho musíš přemejšlet, co ti trvá 987 

dlouho třeba, eště musíš jako spřádat strategii. Vono taky když něco zapneš jednou 988 

tejdně... 989 

I:  Tak nepamatuješ. 990 
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P:  Ano nevíš co si vlastně dělala, proč si to dělala, proč jako tady 991 

stojíš a co jako bylo cílem té činnosti. Zatímco ta jednoduchá, kartičky že jo, 992 

vždyť solitaire, to si pustíš jako na těch pět minut mezi prací, mezi já nevim čim, a 993 

nemáš vlastně problém s tim, jednu hru zahodíš, no tak je zahozená. Můžeš si 994 

pustit novou. Myslim si že možná tohlencto je možná jako styl hry který hrajou víc 995 

ženský než chlapi. 996 

I:  & Dobře. 997 

P:  Jinak je to teda taky ztráta času. 998 

I:  @ 999 

P:  Možná ještě větší svym způsobem, to ani nikam nevede. 1000 

I:  Ani tě to ňák nerozvíjí. 1001 

P:  No, no. 1002 

I:  Ale neni tam ten závazek časovej, že prostě v těch velkejch 1003 

příbězích se do toho víc pokládáš. 1004 

P:  Na druhou stranu je to taky způsob jak tě to dýl udrží, že jo. Ale 1005 

ano, pokud chci mít svym způsobem čistý svědomí že vod toho můžu kdykoliv 1006 

odejít... 1007 

I:  Vono je to takový jenom na vodpočinek, jako vypnout na pět minut. 1008 

P:  Je. Ale podle mě si tady spousta lidí neuvědomuje že to ve 1009 

skutečnosti takhle nefunguje, protože ono sice hraješ tu jednu hru pět minut a nijak 1010 

tě to nezavazuje k další, ale to že jí blbě vodehraješ s největší pravděpodobností 1011 

má ten efekt že pustíš novou. Takže toho času tam můžeš 1012 

I:  Můžeš se tam uzávislit úplně stejně. 1013 

P:  Tak. Ten čas na tom strávíš úplně stejně, stejně se k tomu furt chceš 1014 

vracet, akorát tam nemáš ten vliv toho příběhu, strategie, prostě něčeho, že něco 1015 

táhneš dál. Netáhneš to vůbec nikam. 1016 

I:  Je to furt to samý. Podle mě kdyby si člověk dal čtyři hoďky tejdně 1017 

na ňákou hru jako by tak na tom ve skutečnosti stráví stejně času jak na těch 1018 

klikačkách přes celej ten tejden. 1019 

P:  & Nejspíš jo. 1020 



78 
 

I:  & No tak jo. Hele super, skvělý. Děkuju mockrát. 1021 

P:  Neni zač. Třeba z toho něco vymyslíš.  1022 
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Příloha E: Rozhovor Verena 
<Informace o respondentce: “Verena”, 38 let, SŠ, web-designerka, vdaná, 2 děti 

Obecné informace o rozhovoru: Rozhovor proběhl na jaře ve večerních hodinách 

v klidné čajovně. Respondentka přišla na schůzku se starostmi týkajícími se 

chování jednoho z dětí ve škole (setkání předcházela konzultace s učitelkou). Je 

lehce unavena. Tazatelka v dobré náladě. Chvíli probíráme starosti respondentky, 

postupně se ladí na rozhovor. Říká, že je ráda, že může strávit večer mimo běžný 

rodinný provoz a bude se věnovat pro ni osobně zajímavému tématu. 

  Respondentka mluvila klidným hlasem, o otázkách přemýšlela, 

občas se nechala strhnout tématem a projev byl více energický.> 

EM: Emailová odpověď na původní průzkumnou otázku položenou přibližně před 

rokem: 

Základní dotazy: 

1. Hraješ počítačové hry někdy pouze ve výhradně ženské skupině?  

(Pokud ano, rozveď prosím, zda a jak se zážitek liší od hraní ve smíšené skupině.  

Popiš, prosím, pocity při hraní v čistě ženské skupině. 

Popiš, prosím, jednu typicky příjemnou situaci při hře a jednu typicky nepříjemnou 

situaci vzniklou při hře v ženské skupině.) 

2. Pokud počítačové hry v čistě ženské společnosti nehraješ, lákalo by tě to? 

(Rozveď prosím, proč ano, či proč ne.) 

 

Odpověď: 

1. Při hraní počítačových her dávám přednost singleplayeru, protože se při něm 

nemusím s nikým bavit. Při výjimečném hraní multiplayeru (třeba Mass Effect) nevím 

kdo jsou ostatní a je mi to jedno. Nevzpomínám si, že bych někdy jakoukoliv hru hrála 

v čistě ženské skupině.  

2. Klidně bych to vyzkoušela. Mám předsudek, že ženy nemají tak velké ego, které 

někdy zbytečně pokazí hru. A dámské jízdy obecně mi nejsou proti mysli. 

 

ROZHOVOR: 

Značení: „R“= Verena, „I“= Tazatelka  
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I:  To dám sem abysme tam byly slyšet.  1 

R:  Jo. 2 

I:  @ Přisunu. Ono  dobrý docela jako je to slyšet dobře…Tak budou 3 

to teda opravdu, týká se to toho videohraní. 4 

R:  & 5 

I:  První mám. Jestli bys mi mohla ňák povědět jak si třeba začala hrát, 6 

kdy, nebo takovou trochu historii. Jak si ke hrám přišla. 7 

R:  Tak. Tak my sme hráli na základce takovýty starý z kazet, takový ty 8 

arkádovky, hopsačky, tohle. Protože to byla zábava, třeba když venku lilo nebo 9 

takhle. Pak jsem dlouho [nehrála], maximálně ňákej solitaire z dlouhý chvíle, nebo 10 

ňákou takovouhle blbost. No a pak začal, hrál můj muž hodně, a já jsem se dívala 11 

jak von hraje a líbilo se mi to. A strašně mě zaujala hra Arcanum tak.. 12 

I:   [&]     Jéé. To je moje, tu mám 13 

strašně ráda.@ 14 

V:  No a tu sem si zahrála [a to mě chytlo]…Ta mě hrozně bavila a to 15 

je vlastně tyhlety RPG adventury to je můj voblíbenej styl.  16 

I:     [Tu mám fakt ráda.] &, &. 17 

V:  Pak jsme samozřejmě hráli ještě takovýty Wolfensteina a takový ty klasiky 18 

no a to bylo ještě teda před tim Arcanem a to byla taková společenská záležitost, 19 

že jak jsme neměli moc prachy někam chodit tak jsme se sešli u někoho v bytě 20 

I:  & 21 

V:  A třeba jsme se tam u toho tak [střídali u toho a radili] jsme si co 22 

jak dělat. No, no, no, pařili jsme tam… To bylo vtipný <s pobavením a nostalgií> 23 

I:      [&  pařili]  @ 24 

V:  Nás to tak  jako bavilo. 25 

I :  &. A to bylo přibližně kdy? Tak v kolika letech, přibližně kdy? 26 

V:  Tak sedumnáct osumnáct. 27 

I:  Jo. Něco jakoby střední škola. 28 

V:  No. Na konci střední školy. 29 
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I:   To bylo už s XY <jméno manžela> teda? 30 

V:  Ne. Ne. To bylo ještě před tim a potom okolo ňákejch těch po 31 

dvacítce 32 

I :  & 33 

V:  ňák jsem objevila to [Arcanum] přes XY <jméno manžela> začli 34 

jsme ho hrát a to mě hodně bavilo.. 35 

I:      [Jo,jo. < šeptem, s potěšením>] To jo. 36 

To je taky hodně moje srdcovka. 37 

V:  Jo. Přesně tak. To mě vlastně Arcanum přitáhlo k hraní… 38 

I:  & 39 

V:  @ 40 

I:  …To je hrozně zajímavý co se člověk dozví a kde má jaký 41 

spojitosti. @  A tenkrát jak jste hráli úplně jako malý, tak to ste hráli na počítači 42 

doma nebo jak to bylo? 43 

V:  Hele to bylo tenkrát ještě počítače skoro ani [počítače nebyly]..to 44 

byl magnetofon, ten se připojil nějak na televizi…já už nevim, nějakejma drátama. 45 

Dala se do toho kazeta a k tomu byl ňákej joystick <předvádí rukama manipulaci s 46 

přístrojem>. Takovýto bylo poslepovaný 47 

I:      [jak si říkala z těch kazet] A to bylo 48 

teda doma? 49 

V:  To bylo doma. To bylo doma. A já jsme..jako do heren moc 50 

nechodila, maximálně v baru že sem si zahrála Flipra…[takový ty baló- kuličky 51 

<ukazuje rukama ovládání >] jak tam vystřeluješ. 52 

I:       [ Jó, jo jó. <nadšeně kýve, že jí 53 

došlo o co jde>] & 54 

V:  A jinak nic. 55 

I:  Jasný. 56 

V:  Moc ty herní ty, vono to bylo docela drahý ty videoherny 57 

I:  No jasně no. 58 
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V:  Vono to bylo třeba zajímavý. Vím, že jednou někde  na dovolený 59 

jsme šli na ňákou střílečku ale to bylo drahý prostě. 60 

I:  & & 61 

V:  Takže proto sme tam ani nechodili. 62 

I:  & Jo…A tak asi můžeš vlastně k oběma těm i k tomu mladýmu 63 

věku i k tomu staršímu, že co tě jako tenkrát ke hrám přivedlo, co tě na tom třeba 64 

nevíc přitahovalo nebo? 65 

V:  To, že člověk byl chvíli někdo jinej 66 

I:  & 67 

V:  že si moh hrát na toho pistolníka [prostě] a vyzkoušet si to, že to byl 68 

jakoby film, interaktivní film. 69 

I:      [@] Jo jo jo.  70 

V:  Nebo pak mě hrozně jako bavilo formovat ten příběh, já mam ráda 71 

když můžeš u tý hry, když není úplně lineární, ale můžeš jako zformovat si tam tu 72 

svojí historku a 73 

I:  & 74 

V:  dodat že jo k tomu, že prostě některý questy neuděláš a že si můžeš 75 

si tak přiohnout ten svět podle sebe trošku. To se mi líbí. Což třeba u těch když 76 

byly ty [Wolfensteini], tak tohle neexistovalo. 77 

I:  [No.] To je střílečka normálně. 78 

V:  No to je tupá střílečka úplně. Tam se člověk zase vodreagoval. 79 

I:  Jo. Jo. 80 

V:  To bylo takový, že tam zase upustil páru, když zrovna třeba nebyl 81 

na tréninku nebo takhle, prostě odreagoval tu agresivitu ve hře a pak byl v pohodě. 82 

I:  &…Takže ta příběhovost je asi to co nejvíc je pro tebe 83 

V:  Jo. 84 

I:  nejvíc zajímavý. 85 
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V:  Jo. Mě na hrách nejvíc zajímá ta příběhovost. Proto ty střílečky už 86 

skoro vůbec nehraju, maximálně fakt vobčas na vodreagování, nikdy jí nedohraju 87 

celou. 88 

I:  & 89 

V:  Ale třeba já nevim Mass Effect, Zaklínač, tyhle hry mám ráda. 90 

I :  Jasně, takže to je jasná tvoje preference ty RPGesa?  91 

V : RPGesa, přesně tak. 92 

I :  Jo..No pak, jestli se to nějak měnilo v průběhu tvýho života, co 93 

hraješ, jak hraješ, jakým způsobem, jestli to třeba nějak ovlivňujou vnější 94 

okolnosti. Jestli se změnilo co tě na nich bavilo dřív a teď 95 

V : Tak třeba poslední dobou mě hodně bavěj postavy na těch hrách. Když jsou 96 

jako vymyšlený < ve smyslu dobře vymyšlené> a štve mě když třeba jedna postava 97 

není dotažená úplně. 98 

I :  & 99 

V:  Takže asi mě začalo zajímat jak jako by přesně spolu ty různý 100 

postavy reagujou…a dřív jsem asi hrála trochu víc agresivně. Teď za poslední 101 

dobu hraju ty paragony a teď jsem hrozně hodná, dřív jsem si vždycky zkoušela 102 

projít za zlýho jo 103 

I:  & 104 

V:  Tak teď už mě to kolikrát ani neláká a přijde mi to tak nějak 105 

pitomý. @. Záleží jak je třeba ten renegát postavenej, že třeba v některejch hrách 106 

je to jako dobrý že můžeš být vostrej, ale nedělat úplně amorální rozhodnutí, nebo 107 

víš co 108 

I:  & 109 

V:  Že… 110 

I:  Už tě to neláká  111 

V:  Ne.  112 

I:  Bejt za zlouna vyloženě..  113 

V:  Za každou cenu né. 114 
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I:  A jak říkáš to prokreslení tý postavy, nebo jak jsi to říkala… že tě 115 

to zajímá, aby byla dobře 116 

V:  Dotažená, protože mě třeba zajímaj 117 

I:   Co to je dotažená? Jako v čem? 118 

V:  Někdy, třeba teď zrovna hraju hru Fable 3 a tam jsou dvě hodně 119 

zajímavý postavy, který ale vůbec nejsou využitý, který by se daly strašně dobře 120 

použít a…jakože to není dotažený, že prostě to skončí nějakejma dvěma třema 121 

interakcema a konec. Víc se o tý postavě nedovíš. 122 

I:   S těma postavama.. 123 

V:  S těma postavama. A nemůžeš s nima rozehrát jako takovou tu hru, 124 

což naopak dobře byla udělaná postava třeba v Mass Effectu Illusive Man jo, že to 125 

není jenom černej, nebo bílej, ale že jako by třeba začíná jako totální zlák, ale když 126 

se jako… když jdeš po tom jeho příběhu, tak vlastně zjistíš ty jeho důvody, takže 127 

zas tak trochu zešedne..víš že. 128 

I:  Rozumim. [Takže nejenom ta tvoje postava], ale i ty ostatní postavy 129 

jak jsou prokreslený. 130 

V:   [Tak. I ty ostatní.] 131 

I:  Jak maj dobrou, jak je vidíš..Jak jsou bohatý. 132 

V:  Přesně tak. Jo, že přesně. Já mám rád, když mám proti sobě postavu 133 

a je to přesně jako u dobrýho filmu, když tam máš takový ty klišoidní plochý 134 

postavy, tak tě to nezaujme. Řekneš si dobrá historka, dobrá akční scéna. Jo fajn 135 

jako zápletka, dobrý. Ale když tam máš potom ty hrozně zajímavý postavy, který 136 

nejsou jakoby úplně bílý, ale ani černý, ale dělaj třeba nečekaný rozhodnutí 137 

I:  & 138 

V:  tak ono je to v vlastně stejný jako když si čteš knížku, nebo když se 139 

díváš na film, prostě tě to zaujme víc, táhne tě to a ten svět je živější a… je to na 140 

rozdíl od filmu ale ty se do toho vkládáš jako jedna z postav. 141 

I:  & 142 
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V:  A ňák s nima.. komunikuješ. A bejvaj tam třeba občas hodně 143 

zajímavý rozhovory někdy v těch hrách. Že si řekneš ty jo úplně…že nahlídneš do 144 

mysli jak tu postavu psal někdo jinej 145 

I:  & 146 

V:  tak prostě potom zjištíš, že jako to tenhle myšlenkovej proces tě 147 

vůbec nenapadnul, nebo 148 

I:  Něco překvapivýho. 149 

V:  No, no, no. To mám ráda prostě když se tohle to stane. 150 

I:  & 151 

V:  Jako když to do sebe takhle zapadne, tak je to úplně supr. Což je 152 

třeba v tom Fable, jsou ty postavy jsou úplně nádherně nahozený, ale chybí tam ta 153 

hloubka dodaná…jo že to prostě moc brzo skončí. Je mi to líto. Je to škoda, 154 

protože ta hra by potom byla ještě vo dva levely vejš jo. Takhle je to zábavný, jsou 155 

tam zábavný questy, jo, hrozně vtipný 156 

I:  & 157 

V:  …a ale tam chybí tam tohle to proskreslení, což je škoda. 158 

I:  Jo. To tě prostě tahne, to je to vono. 159 

V:  To je to vono. 160 

I:  Dobře, dobře…Pak tu mám, a bavilo tě tohle dycky teda? Nebo se 161 

to nějak vyvíjelo, to co tě bavilo na těch hrách? 162 

V:  Hele ze začátku mě třeba hodně bavilo sbírat, takový ty sběratelský 163 

questy 164 

I:  Jo. & 165 

V:  Takový to, abych to měla všechno. <Naznačuje rukama hamižné 166 

pohyby nahrabávání do náručí. Intonace hlasu vyjadřuje hravě chtivost> 167 

I:  Jo, jo. Hamty, hamty. @ 168 

V:  Hamty, hamty. Přesně. Ano, přesně to. @ Přesně, že jsem našla 169 

všechny klíče, sesbírala jsem všechny listy do knihy nebo co 170 

I:  &  Sbírky. 171 
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V:  Ano. Sestavila jsem..a všecko tak jako. <Naznačuje rukama 172 

uspořádání do „komínků“ >  Jo a prošla jsem všechny lokace, supr…A teď jako 173 

by už mě nevadí když nedodělám úplně někde všechno a někdy se mi to třeba ani 174 

nehodí do příběhu, jak ho jako vidím já. Tak to ani třeba nedělám. 175 

I:  Jasně, takže třeba před tím to sbírání, teď ještě víc se ponořit. 176 

V:  Asi čím víc hraju, tak tím víc mě táhne spíš ten příběh.  177 

I:  & Dobře, dobře…No v tom případě mám tu totiž otázku, co je jako 178 

cílem pro tebe v tý hře…co je ten.. teda to, co tam hledáš? 179 

V:  No, že si prožiju něco 180 

I:  Že si prožiješ 181 

V:  Tak. Odskočím si, v klidu v bezpečí a teple domova 182 

I:  & @ 183 

V:  @ si můžu zahrát na velkýho pistolníka 184 

I:  Jo, jo, jo. [@] 185 

V:   [@] A můžu si tam prostě přesně odreagovat a prožít ty 186 

příběhy, který třeba normálně bych do toho nešla…protože víš co, tu hru vypneš a 187 

I:  & 188 

V:  je to dobrý jo. A spoustu věcí si prostě nevyzkoušíš, protože já 189 

nevim tě omezuje zodpovědnost až ňáký…ten život je trošičku složitější a těžko by 190 

tady asi někdo málokdo si sebere pistoly a jde zachraňovat jako světy a tak. @ 191 

I:  & 192 

V:  I když to zachraňování světů ani třeba. Tohle se mi líbil Zaklínač, 193 

že nezachraňuje svět ale tak tam jako chodí a prostě prožívá ty věci 194 

I:  Svý. 195 

V:  A musí to nějak vyřešit…No takže to, že prostě prožiju zajímavej 196 

příběh. To mě na tom baví nejvíc. Prožiju zajímavej příběh a podpoří to třeba mojí 197 

představivost..a že jako myslím si, že mi to..jako že si tam třeba vyzkouším nějaký 198 

věci. 199 

I:  & 200 
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V:  I třeba dokonce si říkám…to by mě zajímalo, kdybych udělal tohle, 201 

jak by to bylo. Třeba když udělám nějakou věc tak se třeba jako necejtim, že mi to 202 

úplně nevyhovuje 203 

I:  & 204 

V:  tak jako vim, že tudy třeba cesta nevede a už to nebudu zkoušet v 205 

reálu, že jo. Protože když je mi to nepříjemný u těch animovanejch postaviček tak 206 

asi by mi to těžko bylo příjemný u živejch lidí.  207 

I:  [Takže i testování sebe sama jako by], nebo jak bych to řekla 208 

V:  [Člověk si to zkusil.] No tak jako zase 209 

I:  Poznávání sebe sama trochu? 210 

V:  Jo, to možná trochu jo. Tak já jako zase celou dobu vim, že to 211 

nejsme já.. 212 

I:  Ne, to je jasný. 213 

V:  Ale asi jo no. 214 

I:  Dobře…A co k tomu teda všechno potřebuješ, abys tohle mohla 215 

zažít? [Asi nějakou kvalitu tý hry teda] 216 

V:  [Několik hodin klidu.] <Důrazně a pak se smíchem> 217 

I:  & @ 218 

V:  Dobrej monitor 219 

I:  @ 220 

V:  @ A nepadající hru jako, aby nebyla zabugovaná protože jako…a 221 

potom jako čim je příjemnější ovládání, že nemusim příliš hledat kde, co…takový 222 

aby to bylo použitelný prostě jo. Aby některý věci fungovaly intuitivně, jo, že 223 

třeba útok je na pravý tlačítko myši a když ti ho někdo dá na levý, nebo někam 224 

jinam tak tě to… 225 

I:  Tak tě to ruší 226 

V:  Tak tě to ruší no. A naštěstí spousta her má teď už tu možnost, [že 227 

si to můžeš přenastavit.] 228 
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I:         229 

 [Přenastavíš] 230 

V: No. Hraju, jsem zvyklá na to ASDW, pohyby, že jo. Tak to když to někdo jako 231 

změní tak se v tom ztrácim. 232 

I:  & Čili ovládání. 233 

V:  Ovládání. Který neruší. 234 

I:  A ještě teda s těma několika hodinama, to si můžeš…jak jako to jde 235 

s těma dětma dohromady? Jde to? 236 

V:  Když jdou spát. 237 

I:  Když jdou spát? 238 

V:  Když jdou spát a já třeba nemam tolik práce, nebo když mám volnej 239 

víkend že si je vemou tak 240 

I:  Tak si zahraješ. 241 

V:  Tak si zahraju... Často to používám jako relax. V podstatě se 242 

ponořim přesně do tý, je to jako interaktivní film, že se to ponoří 243 

I:  Jo. Dáš si to. 244 

V:  A dám si to. No no no…a pak jako, pak mám ráda ještě když je 245 

mise dobře postavená. Vim, že v Mass Effectu byla jedna mise, kterou jsem si 246 

loadovala a hrála jsem ji asi šestkrát třeba, protože tam byly krásný výhledy 247 

I:  & 248 

V:  a třeba i co se týká toho bojovýho stylu, že to nebylo jenom tupý 249 

střílení, že tam si člověk s tím může malinko pohrát. 250 

I:  Ty si říkala, že máš hodně ráda Mass Effect. 251 

V:  No. To je jedna z nejlepších her. Ještě navíc je to sci-fi, tam právě 252 

jsou hrozně dobře vykreslený postavy v Mass Effectu, to je na tom asi ten největší 253 

tahák. 254 

I:  & 255 
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V:  Jako ten příběh je taky supr, jsou tam dobrý mise a jako ty postavy 256 

tam a ty rozhovory mezi nima tim že je to dělaný s takovým jako nadhledem, tak 257 

ty postavy mají takový vtipný průpovídky 258 

I:  & Se na to musim podívat, sem to nehrála. 259 

V:  Doporučuju…Takhle ta jednička ta už je trochu moc RPG, tam je 260 

hodně čtverečků a to ovládání není úplně vono, ale ten druhej díl tam jako by 261 

odstranili v ovládání a v tom stylu ty chyby a ten je výbornej, ten mě hodně bavil a 262 

ta trojka ta je už úplně vymazlená. 263 

I:  Dobře, dobře. @ ... Jo. Je něco co ti vadí na hrách? Co ti dokáže ten 264 

zážitek pokazit?...Jsme teda mluvili o tom neprokreslení dostatečnym těch postav 265 

V:  No tak to člověka jakoby tak nějak, ne že by mu to vyloženě 266 

zkazilo, ale vobčas… vobčas mi vadí když jako nevim je to moc lineární a nenechá 267 

mě to třeba, když je tam nějaká možnost o který já si myslím že podle odpovědi 268 

prostě znamená něco 269 

I:  & 270 

V:  a zmáčknu jí a vede to k nějakýmu úplně konci kterej sem nečekala 271 

I:   Jo jo jo. 272 

V:  Že třeba, víš co je tam napsáno, něco jako ne to si nemyslim a já 273 

chci pokračovat v rozhovoru a chci se dozvědět víc a ono to skončí třeba totálnim 274 

odmítnutim a ukončenim toho. To mě třeba tak jako… 275 

I:  Zkazí 276 

V:  Zkazí tu hru. Pak to musim nahrát znova jako 277 

I:  Čili že tam čekáš něco jinýho? 278 

V:  Že třeba by ty možnosti..nejsou úplně jasný co po nich bude 279 

následovat, jo. 280 

I:  & 281 

V:  A já si třeba, prostě vyberu nějakou možnost, která by se mně 282 

seděla do odpovědi a následek je jako úplně… 283 

I:  Nepochopitelnej? 284 
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V:  Nepochopitelnej. Třeba pro tvůrce to sice pochopitelný bylo, ale  285 

I:  Pro tebe né. 286 

V:  Pro mě né. To mě dokáže jako naštvat…a nebo když ta hra 287 

zakysává, padá, jo. Typicky nejde vytáhnout zbraň nebo tě to nepustí do ňáký 288 

lokace nebo…když je tam příliš mnoho rébusů. Takovejch logickejch který jsou 289 

nepochopitelný, typu já nevim vem lak na vlasy nasprejuj tim vopice a tou vopicí 290 

můžeš vodemknout zámek. Prostě rozumíš.. když jako k něčemu takovýmu musíš 291 

použít google abyses dostala dál. To mě jako…to není úplně vono. 292 

I:  & Čili rébus kterej není moc smysluplnej. 293 

V:  & 294 

I:   To ani [s logikou] nemá moc co dočinění. Nasprejovaná vopice @ 295 

V:  [Ne.] Prostě absurdity takovýho typu se tam vobčas v ňákejch hrách 296 

potkávají. 297 

I:  & 298 

V:  …A jinak jako řikám je škoda, když je ta postava přesně hezky 299 

načrtnutá, není to propracovaný do hloubky nebo když je ten příběh takovej moc 300 

jako takovej lineární, moc takovej 301 

I:  Že tě moc omezuje? Že to máš moc předepsaný? 302 

V:  Přesně. Je to předepsaný přesně co máš dělat, nemáš tam úplně jako 303 

tu… 304 

I:  Volnost nějakou? 305 

V:  Tu volnost. No no no. 306 

I:  Těch voleb a nějaký větvení příběhu. 307 

V:  Přesně já mám ráda když se příběh větví, tohle je úžasný 308 

v Zaklínači. Pak mi občas vadí jako marketing, to si třeba myslim, že u Mass 309 

Effectu udělali špatně, že tam bylo několik let že jo, to vydali první hru a mělo to 310 

takovej ten marketing typu, že záleží na tvejch rozhodnutích a podle toho skončí ta 311 

hra a na konci si se dozvěděla, že máš úplně stejný možnosti akorát si k nim došla 312 

jinou cestou. 313 
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I:  Jo.& 314 

V:  A to je takový mi přijde trošku při tom v tý hře jako kdyby to na 315 

tom nepostavili a necpali ti to, tak by to ty lidi ani tolik nenaštvalo. 316 

I:  Jo. Jasný. Slíbili něco co nedodrželi. 317 

V:  Jo. Tak. A což jako já chápu že je to po Zaklínačovi dvojce těžký 318 

udělat, protože tam uděláš nějaký rozhodnutí a vod poloviny v podstatě hraješ 319 

úplně jinou hru, v úplně jinejch lokacích, s úplně jinejma questama, potkáš jiný lidi 320 

a vede to k úplně jinejm koncům 321 

I:  & To je ideál pro tebe? 322 

V:  To se mi právě strašně líbí, že ten příběh jde pak úplně jinou cestou 323 

a vlastně pak člověku ani nevadí že nemůže dosáhnout toho úplně supr konce 324 

protože, tak nějak ví že tam úplně žádnej supr konec neni. @ 325 

I:  & @ 326 

V:  Mám ráda když ta hra splní to co slíbí. Jako když, nemám ráda když 327 

vyvolá nějaký očekávání a pak to jde někam úplně jinam 328 

I:  & 329 

V:  Z toho jsem úplně kyselá potom. 330 

I:   & Dobře… Já nám naleju. <nalévá čaj>…Cejtíš něco v těch hrách 331 

jako výzvu? …Výzva jako něco co chceš překonat nebo něco co je jako takový 332 

vzrušující, že tě to táhne dál? 333 

V:  No ten příběh 334 

I:  Příběh. 335 

V:  No a pak samozřejmě je dobrý bejt  třeba nejlepší střelec nebo jako 336 

projít to kolo prostě správně, jako myslím tu bitvu. Víš co, že prostě vychytáš když 337 

dokážeš včas uhnout, to už je potom když se člověk dostane do toho adrenalinu 338 

podobný jako třeba na airsoftu a podobně. Tak jako to je pak dobrý, když je to 339 

dobře udělaný ten bojovej systém, že přesně tě neruší to ovládání takže se pak 340 

můžeš soustředit na to kdy uhnout, kde se schovat, kdy vystřelit, na koho 341 

vystřelit…a prostě malinko strategii tam zamotat a nebo naopak si řekneš, naopak 342 

teď je ten dobrej, dobrej moment na ten Rampo efekt, že tam prostě všechny (?) 343 



92 
 

I:  @ Vykosíte 344 

V:  Tak. To záleží prostě na momentální náladě. 345 

I:  & …Takže ty boje si taky jako užíváš 346 

V:  Jo určitě. Když jsou dobře udělaný tak jo. 347 

I:  & 348 

V:  Třeba nemam ráda když se na tebe prostě tupě valí haldy nepřátel 349 

nebo typicky že to v hodně hrách že máš uzavřenou arénu, teď se tam na tebe valej 350 

hordy nepřátel a na konci boss, jsem ráda když je to trošku zajímavější. No právě 351 

třeba se mi to hodně líbilo v tom Mass Effectu, tam se mi to hodně líbilo. Tam se 352 

sice taky valily ale nebylo, mohla si tam využívat daleko líp ten prostor 353 

I:  & 354 

V:  a mnohem líp manévrovat než jenom prostě parakotou dva výstřely, 355 

parakotou dva výstřely @ , abych to tak. 356 

I:  Čili i ten souboj když je ten souboj zajímavej, můžeš tam nějak 357 

strategizovat a 358 

V:  Přesně tak, že se to fakt užije a pak se i jako, i když potom jdeš do 359 

tý příběhový části tak jako se líp cejtíš, protože seš ten dobrej 360 

I:  @ 361 

V:  a seš dobrá! Víš to vo sobě. @ Můžeš machrovat @ 362 

I:  Jo. [@] 363 

V:  [@]…Takže jo. Možná si tim člověk i kompenzuje já nevim něco, 364 

možná nedostatek sebevědomí. [@ Teď si říká teď vám všem nakopu prdel a udělá 365 

to. @] 366 

I:    [@]        367 

 Máš nějaký strategie v těch bojích? Který by se daly nějak zobecnit? Nebo? 368 

V:  Nó narucháme tam, vystřílíme co máme a pak se uvidí. @ 369 

I:  [Jo dobře.@] 370 

V:  [@]  Většinou nemám <strategii>, já se většinou spíš 371 

řídím podle toho momentálního 372 
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I:  & 373 

V:  že v každý hře ty první souboje jako spíš si vošaváhám co tam jde, 374 

co tam nejde a pak to tak nějak dál využívám. 375 

I:  Pak to aplikuješ. 376 

V:  Pak to aplikuju no. 377 

I:  Co si zjistíš. 378 

V:  Tak. 379 

I:  Taková další sekce otázek na to, jestli interaguješ s dalšíma 380 

hráčema a [hráčkama při hrách] 381 

V:  [Moc ne. Jenom s těma co znám] 382 

I:  Hraješ teda občas i s dalšíma lidma? 383 

V:  Ne, jenom občas s XY < jméno manžela >. Ale jinak s cizejma 384 

lidma, jestli máš na mysli ty multi 385 

I:  No no no. Ale i se známejma. Všechno. [ Jakákoliv interakce.] 386 

V:  A jako to spíš stolní RPG hraju s kamarádama. [Jako to není videohraní], to 387 

je prostě kostky 388 

I:  Jak jsme hráli. 389 

V:  Jak jsme hráli. Tak to jó, to mám ráda, ale vybírám si s kym budu 390 

hrát protože mě nesedí úplně každej hráč. Některý jsou zbytečně agresivní, 391 

zbytečně egoistický a ženou tu hru většinou bez nadhledu někam kam mně se to 392 

nelíbí. 393 

I:  & 394 

V:  A to už zas nemam tolik času abych se timhle prokousávala, jo. 395 

I:  Tomu rozumim. 396 

V:  Mám svý lidi se kterejma hraju, se kterejma mě to baví a konkrétně 397 

mam jednoho kamaráda, se kterym sme začali hrát tohleto RPG a úplně sme se tak 398 

sehráli, že nám fakt jako stačí tři věty a víme co máme dělat. A úplně se to dá 399 

přirovnat k takovejm těm, když se sejdou dva pistolníci co spolu byli už  na x 400 

misích 401 



94 
 

I:  @ 402 

V:  a to se možná 403 

I:  Sehraný. 404 

V:  a pak se to promítá, je teda pravda že mě to překvapuje že se to 405 

promítá i do vztahu jako ven. 406 

I:  & 407 

V : Že jakoby sme takoví parťáci prostě že. 408 

I:  Si rozumíte i  venku. 409 

V:  Jo. 410 

I:  A při těch videohrách teda hraješ spíš singly?  411 

V:  Já hraju single playery a dávám jim přednost. Já nechci, nechci víš co 412 

s cizejma lidma se sžívat 413 

I:  & 414 

V:  Ne. To mě nebaví. 415 

I :  Jo, jako že by ses musela přizpůsobovat 416 

V : Přizpůsobovat, seznamovat se s nima a to jako za prvý to žere čas, za druhý 417 

já zas nejsem tak úplně sociální, sociálně zdatnej typ, takže jako dávám přednost 418 

tomu single playeru. Užít si ten příběh jako takovej a jo to jak jsme se bavili o tom 419 

co mi vadí tak jako není úplně příjemný když tě ti nutí do toho multi playeru. To je 420 

dost. To je dost nepříjemný. 421 

I:  Jo. Jo. Jasný..Že jenom některý mise můžeš dělat když se s někym 422 

spojíš. 423 

V:  Jo. To mi vadí. To mě štve no. 424 

I:  Protože si to chceš užít sama. 425 

V:  Přesně tak. Nechci aby mi někdo říkal, že musim tohle dělat. Když 426 

je tam ta možnost, vím že spousta lidí to má ráda, ok, ale já chci aby ta hra šla 427 

dobře dohrát i bez toho. 428 

I:  & 429 
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V:  Protože prostě nechci. 430 

I:  Jo, jo…Tak tos mi vlastně odpověděla na to co by tě iritovalo na 431 

tom hraní s druhejma? Že nechceš asi se přizpůsobovat 432 

V:  No. 433 

I:  Oni by ti to rušili ten zážitek v podstatě 434 

V:  V podstatě jo, protože tam se sejde v podstatě spousta jako divnejch 435 

lidí. 436 

I:   A ty LAN party? Ty si s náma někdy byla? 437 

V:  Ne, nebyla. Já jsem parkrát hrála s XY <jméno manžela>, což bylo 438 

jako zajímavý, vtipný. Pak hraju ty stolní hry, ty mě taky baví. A videohry tak to 439 

sem takhle nehrála vlastně nikdy. 440 

I:  A nikdy tě to nelákalo? 441 

V:  Ani moc ne člověče. To jako když už jsem byla ta session, že 442 

budeme hrát všichni dohromady. Tak to spíš to RPG stolní. 443 

I:   Jo jo. 444 

V:  Protože přesně tak si tam člověk může zahrát tu postavu, mluvit za 445 

ní, jednat za ní 446 

I:  Jo, jo. 447 

V:  Tak to mě na to baví víc. To je přesně ono, že mě víc bavěj ty 448 

postavy 449 

I:  Jo, jo, jo. 450 

V:  A prostě ten příběh dávat ho ňák dohromady, vymejšlet ho. To je 451 

fajn. Takže než na tý LAN party, to jsou většinou nějaký střílečky. 452 

I:  Tam se vlastně nedá moc vžívat do těch postav 453 

V:  No. 454 

I:  Nebo jako trochu jo, ale to je spíš 455 

V:  No jasně, ale to je spíš jdou mi zprava, krej mi záda 456 

I:  Jo jo, je to fakt. 457 
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V:  Což už si teda spíš radši zajdu na airsoft, nebo takhle 458 

I:  Jako do reálu. 459 

V:  Jako do reálu. 460 

I:  & Dobře… 461 

V:  Jak říkám, hlavně s lidma který znám a kde vím co od nich zhruba 462 

můžu čekat. 463 

I:    Takže s tím XY <jméno manžela> hraješ občas? Je to tak? 464 

V:  No, vobčas jó. Ale to jsou takový ty strategický hry spíš než 465 

střílečky. To jsou Civilizaci jsme hráli, pak sme hráli co to bylo…Master of Orion 466 

I:  Jasný. 467 

V:  A tyhle ty Herousy a tak. 468 

I:  A když s nim teda hraješ tak preferuješ spíš, abyste spolu 469 

spolupracovali proti tý hře, nebo spolu i soupeříte? 470 

V:  Většinou, u těch videoher, většinou spolupracujeme, 471 

I:  Ano. 472 

V:  A u těch stolních her si jdeme často po krku. 473 

I:  & 474 

V:  Takový jako vodreagování (@) se do sebe pustíme a, no to je 475 

zajímavý, že u těch videoher mi to vadí. Nebo jako ne úplně vadí…No ale asi vadí, 476 

protože on je v nich lepší (@) 477 

I:  @ 478 

V:  U tý stolní hry mam šanci, ale já vim že u těch strategií mě von 479 

vždycky porazí když na to příde. 480 

I:  Ahá. 481 

V:  To je takový… 482 

I:  Jako že se ti do toho ani nechce 483 

V:  No jako chodit do předem prohranejch bitev mě moc nebaví 484 

I:  Jó. 485 
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V:  @ 486 

I:  A přitom když teda spolupracujete na ňákym na tom cíli, třeba jak 487 

probíhá ta komunikace, nebo štvě tě něco když on se nějak chová, nebo navopak 488 

jako v čem třebas cejtíš svou sílu když spolu hrajete? 489 

V:  No já jako nevim jako svojí sílu, já to spíš využívám protože von je 490 

docela dobrej stratég a hodně chytrej, takže já vod něj spíš odkoukávám triky 491 

I:  Ahá. 492 

V:  A spíš se tak jako by dívám co jako von dělá 493 

I:  & 494 

V:  A jako učim se ty jeho postupy, von má hrozně zajímavý 495 

strategický myšlení který mě třeba chybí 496 

I:  & 497 

V:  Takže… 498 

I:  Takže ty se i učíš? 499 

V:  Takže se spíš od něj učim. 500 

I:  Takže se spíš od něj učíš když hrajete spolu? 501 

V:  No. 502 

I:  A pak to třeba i používáš? <nejistě> 503 

V:  No. 504 

I:  Jo? Jo jo? 505 

V:  No že třeba ňáký… 506 

I:  Když hraješ sama tak to aplikuješ? 507 

V:  Když hraju sama a vobčas některý triky se dají použít i v reálu… 508 

I:  Jo jo jo. Dobře… A tak jestli si třeba vzpomeneš právě v souvislosti 509 

s tímhle na nějakou zajímavou situaci, jako co tě třeba překvapilo když ste spolu 510 

hráli? …Že ti to fakt přišlo zajímavý, nebo právě jak sis to pak aplikovala v reálu. 511 

Něco konkrétního jestli si umíš vybavit. 512 
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V:  …Jako třeba..hrozně mi přišlo, třeba v těch Herousech jakým 513 

způsobem používá a jak umí využít ty postavy jo že třeba… 514 

I:  Heroes of Might and Magick? 515 

V:  Heroes pět. 516 

I:  Heroes pět. Možná si to pletu, ale já vim co. [Máš tam griffí říše], 517 

elfí říše. To jsem hrála tak vím o čem mluvíš. 518 

V:       [Griffí říše]                                                      519 

      Ono to z Might and Magicku nějak 520 

vychází. 521 

I :   Jo jo jo. 522 

V : No tak tam von jako vždycky postavil ty chytače k útoku tak 523 

že…dokáže…aby mu jako by takový to rozdělávání mě naučil 524 

I :  & 525 

V:  že třeba tohle by mě, já jsem se vždycky soustředila všechno… 526 

I:  Jako frontální útok si měla? 527 

V:  Frontální útok jsme měla, v prostředku to…a on naopak že aby měl 528 

co nejmenší ztráty tak to co nejvíc rozdělí 529 

I:  & 530 

V:  Třeba jednotku která se mu hodí proti jinejm příšerám nebo takhle 531 

tu třeba stáhne, vůbec jí nenasadí 532 

I:  & 533 

V:  Tohle to. A právě díky tomu jak jako by má těch věcí víc tak útok 534 

toho nepřítele je hrozně jako roztříštěnej…a to je z toho jsem se jako přesně 535 

naučila že člověk si musí jako… 536 

I:  & 537 

V:  ty zdroje prostě rozdělit tak aby jako když přijde ňáká katastrofa tak 538 

nepříšel vo všechno najednou…Prostě si to tak rozložil na větší plochu, tak. 539 

I:  & 540 
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V:  Tak to sem si tam třeba přitom naučila a to se dá v reálu jako docela 541 

dobře použít 542 

I:  & 543 

V:  že jo, že když máš peníze v bance nebo tak. 544 

I:  Nedávej vajíčka do jednoho košíku. 545 

V:  Jo, přesně tak. Tak. 546 

I:  Jak se říká…A jo, jestli máš pocit, teď se dostáváme k těm 547 

ženským, jestli máš pocit, že ženy hrají ňák jinak než muži. Jestli si myslíš, co si o 548 

tom myslíš? 549 

V:  #... Já nevim…možná ne míň agresivní…asi jak která, že 550 

jsou…myslím, že snad ani tolik né. Možná spíš že se tolik nechvástaj u toho, že 551 

třeba jako když se něco nedaří tak mě přijde že ty chlapi to třeba jako by hůř 552 

nesou, že třeba ženský do toho nedávaj tolik ega. 553 

I:  & 554 

V:  Jo, do tý hry. Že třeba ten chlap to nese hůř. Teda né úplně každej 555 

ale tak jako obecně 556 

I:  Jasně. Jako proporčně třeba 557 

V:  Tak. 558 

I:  víc chlapů že to nese hůř než žen 559 

V:  Přesně. A to vím i u toho stolního RPG že když se někde něco 560 

nedaří tak když se někdo vzteká tak to byl většinou chlap. 561 

I:  & 562 

V:  Kvůli něčemu. A že jsou schopný se tam po tom dohadovat vo  563 

pravidlech dvě hodiny a úplně to zkazí hru, což jako je škoda 564 

I:  & 565 

V:  A navíc úplně zbytečný protože jako pravidlo číslo dvě je game 566 

master má vždycky pravdu  [@] 567 

I:   [@] Takže v tom chování prožitku toho úspěchu neúspěchu 568 

[je podle tebe, myslíš že je rozdíl]. 569 
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V:          570 

 [Tak.tak] Myslím že jo; prostě že ženský si to spíš tak jako zařaděj k tomu 571 

příběhu a tak myslím. 572 

I:  &  Ještě něco tě napadá? 573 

V:  …Asi ani né. 574 

I:  & Dobře...Jestli, jak vnímáš ten herní styl ostatních ženskejch, jestli 575 

znáš jiný ženský, který hrajou? A jestli se nějak liší od toho tvýho? 576 

V:  Jó. Nó. Takhle co jsem hrála jako ty… to můžu spíš z těch stolních 577 

her. Tak von to zas asi takovej rozdíl není proti těm videohrám. Já jak hraju ty 578 

single playery tak nemám moc porovnání, já třeba u tý hry sleduju jenom XY 579 

<jméno manžela> 580 

I:  & Takže takže neznáš. 581 

V:  Já jsem žádnou jinou holku nepozorovala hrát, jenom toho 582 

Wolfensteina a tam nebylo moc co. Tam jsi chodila a střílela. Ale v těch, obecně u 583 

toho hraní tak mi příde že třeba já spíš hraju psychopaty nebo jako víš co že si 584 

vyberu ňákou postavu, pak jí tak jako jedu a já striktně dodržuju to pravidlo že 585 

postava a hráč jsou dvě [odlišný věci]. 586 

I:         587 

 [Odlišný věci] 588 

V:  Ale všimla jsem si konkrétně u jednoho případu že tam holka 589 

strašně těžce nesla že když jako by na ní zaútočil její přítel. Tak z toho byla 590 

normálně hádka. 591 

I:  & 592 

V:  Tak to mi přišlo zas takový že to brala jako osobně. Jako osobní 593 

zradu. 594 

I:  Jo jo. 595 

V:  To mi přišlo trošku divný. Jo že to je zase věc, no vidíš, to je zase 596 

věc kterou chlapi moc často nedělaj. Že to jako neberou osobně, když je to v tý 597 

hře. Takže asi že si ty útoky berou ženský občas víc osobně. 598 

I:  & 599 
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V:  Ale jinak jako já spíš jak nás bylo vždycky těch holek míň tak sem 600 

měla spíš tendence vždycky víc držet pohromadě jako, tak to bylo dobrý jako. 601 

I:  Jo, jo. Měla si pocit jako nějaký sounáležitosti, jako že to byla 602 

nějaká podpora? 603 

V:  Nó že jak tomu říkaj..jak je to slovo…no teď si nemůžu 604 

vzpomenout…@ 605 

I:  To nevadí. @ Klidně opiš. 606 

V:  Jako falešná soudržnost, jako že hej holky žádná falešná soudržnost 607 

<mění hlas, přehrává jak říkali muži, prstem kývá ne ne ne> 608 

I:  @  Jako že chlapi trošku byli naštvaný že držíte při sobě? 609 

V:  No no, ale jako víš co když maj lidi ten nadhled tak  to není 610 

problém prostě. 611 

I:  Jo. &…Teďko co si myslíš že v těch videohrách když se mluví 612 

takzvaně o hrách pro ženy, co si pod tím představuješ? Co si o tom myslíš? 613 

V:  Já právě vůbec nevim co si pod tim mám představit protože, já bych 614 

si musela takovou hru zahrát abych věděla co si pod tim představuje ten člověk co 615 

to vymyslel. Protože já si myslim že to jestli je to pro ženu nebo pro chlapa asi spíš 616 

závisí na tom jak bereš ten příběh. Protože třeba je dobrý že u spousty her si už 617 

můžeš vybrat jestli budeš hrát za chlapa nebo za ženskou a máš tam k tomu pak už 618 

uzpůsobený nějak i dialogy a nějaký ty vztahy a interakce jsou jiný jo, že někde 619 

jsou prostě já nevim některý postavy se k tobě chovaj šovinisticky někde jinde 620 

naopak jo…a takže já si myslim že jako když je dobrá hra tak je úplně jedno na 621 

koho je zaměřená protože ten příběh si užiješ tak jako tak. Třeba znám strašně moc 622 

ženskejch který maj rády akční filmy a Star Wars a tohle, že si myslim že to je 623 

možná trochu uměle... 624 

I:  vytvořený? 625 

V:  vytvořený. Že prostě důležitej je dobrej příběh, dobrý ovládání, 626 

dobrý mise a pak je to úplně jedno. 627 

I:  Jo. Je důležitá kvalita tý hry. 628 

V:  Tak. 629 
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I:  & 630 

V:  Ale pak to jako trošku uzpůsobit že když hraješ za ženskou tak 631 

můžeš třeba trochu flirtovat nebo takhle, jako dodá to tomu příběhu trošku dodá 632 

jako šťávu ale není to úplně podmínka, 633 

I:  A je pro tebe příjemný nebo důležitý aby tam byla možnost hrát za 634 

ženskou? 635 

V:  Mám to ráda. 636 

I:  Máš to ráda když je tam ta možnost. 637 

V:  Jenom je mi jasný že u Zaklínače to nepůjde @ <pousmání> 638 

I:  No. 639 

V:  Ale jinak to mám ráda když tam tahle možnost je. 640 

I:  & A volíš hrát když tam ta možnost je  641 

V:  Tak hraju za ženskou. <rozhodně> 642 

I:  Hraješ za ženskou. 643 

V:  Já. A můj muž taky. 644 

I:  Taky @. 645 

V:  Taky ale z jinejch důvodů. 646 

I:  Se rádi podívaj. 647 

V:  No říká že nechce tolik hodin v kuse čumět na mužskej zadek. 648 

I:  Jo jo jo. 649 

V:  [@] 650 

I:  [@ To znám tuhle hlášku.] Takže  oba hrajete za babu. 651 

V:  Takže to se mi líbí když si můžu vybrat si hrát za ní. 652 

I :  Má to vliv na ten tvůj prožitek ? 653 

V:  Jo. Určitě. Určitě. Že se do toho člověk víc vžije než když je jako za 654 

chlapa. Tak jako ano, supr. U toho Zaklínače to je tak dobrá hra že je mi to fakt 655 

úplně jedno. 656 

I:  & 657 
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V:  Ale tam jdu přesně spíš po tom jak bych ten příběh 658 

napsala…respektive tady se jako snažim u toho Zaklínače držet toho jak ho znam 659 

z těch povídek 660 

I:  & 661 

V:  Prostě že neblbne, že jde tou neutrální cestou. To mam ráda. A ale 662 

když můžu hrát za ženskou tak je to příjemný no. 663 

I:  & 664 

V:  Asi se do toho člověk líp vžije, může jet přesně svůj ňákej příběh 665 

I:  & 666 

V:  Pak si to může domejšlet jak by to bylo kdyby tam byl ten quest 667 

nějak jinak. 668 

I:  & Tak dobře. Tak díky moc. Mně teda už taky nic nenapadá. Jestli 669 

bys chtěla něco dodat nebo jestli tě něco k tomu napadlo v průběhu? 670 

V:  Já myslim že asi ani né. Mě prostě hra baví, baví mě interakce 671 

postav ale to se týká spíš toho stolního RPG, u těch videoher samozřejmě taky ale 672 

tam je to omezený tim že se to musí napsat, nahrát, natočit. Takže to nikdy není 673 

takový ale jako mám ráda když je to takhle dobře propracovaný. Mam ráda dobrý 674 

postavy, mam ráda zajímavý postavy. To. 675 

I:  & Dobře. Tak jo. Moc děkuju. 676 

V:  @ Nemáš za co. 677 
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Příloha F: Rozhovor Vozataj 
< Informace o respondentovi: “Vozataj”, 38 let, SŠ, game- designer, svobodný, 

bezdětný 

Obecné informace o průběhu rozhovoru: Rozhovor proběhl na jaře 2014 

v domácnosti respondenta v odpolední hodinách. Respondent měl neutrální  až 

mírně negativní náladu, řešil aktuální pracovní potíže. Tazatelka v neutrální náladě. 

Postupně s vývojem rozhovoru byly odpovědi více zaujaté- v určitých úsecích se 

respondent projevoval hlasitější mluvou s dynamičtějším nábojem, energicky. 

Značení: „V“= Vozataj, „I“= Tazatelka > 

I:  A už to jede…Tak nejdřív se tě musím optat, jestli souhlasíš s tím, 1 

aby byl tento rozhovor nahráván a použit případně pro mojí bakalářskou či jinou 2 

vědeckou činnost. 3 

V:  Ano souhlasim. <rozhodně, hlasitěji> 4 

I:  Výborně…Tak. První tu teda máme, jestli bys mi moh říct, jak si 5 

začal hrát…kdy a co tě k tomu přivedlo 6 

V: No…Hrát sem začal # počítačový hry, někdy někdy v deseti letech kdy # 7 

kdy sem kdy sem se dostal # dostal sem se # k ZX Spektru a # při návštěvách u 8 

spolužáků i k dalším osmibitovejm platformám…no a začal sem postupně 9 

objevovat # hry na # na těhletěch strojích. 10 

I:  & 11 

V: # V podstatě # jsem hrál # skoro všechno co mně přišlo pod ruku, takže 12 

žánrově vopravdu leccos… nó asi ňák tak. 13 

I:  & A k tomu prvnímu stroji teda ses dostal jak?... Jako ten si dostal 14 

od rodičů, nebo ? 15 

V: Nó#, tatík , tatík ho koupil, takže byl volně v domácnosti dostupnej a 16 

k dispozici. [Takže když] jsem chtěl, tak jsem si na něm moh hrát. 17 

I:  [&]       Jo. A rodiče 18 

taky ňák hráli, nebo? 19 

V: # Nó, mamina nehrála vůbec a…no a tatík # chvilku zkraje hrál a pak asi po 20 

po jednom dvou letech ho to přešlo. 21 
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I:  & 22 

V: Že se toho nějakým způsobem asi nasytil a byl spokojenej s tim že jednu 23 

těžkou hru dohrál dokonce… a pak to vlastně odložil, pak se tomu přestal věnovat a 24 

věnoval sem se tomu jenom já. 25 

I:  &...No a teďko jestli bys moh ňák porovnat, nebo nejdřív teda říct, 26 

co tě na nich bavilo tenkrát, nebo proč proč si vlastně hrál, co byla ta 27 

hlavní…hlavní důvod. 28 

V: …Nó mně se na tom určitě líbila # interaktivita na rozdíl od koukání na 29 

televizi, že sem si to řídil sám, á # hry už v tý době nabízely i # jako složitější # 30 

náročnější zábavu že # si  moh člověk vybrat jak jednoduchý hry, tak i obtížný hry, 31 

že v tom prostě byla zajímavá výzva. 32 

I:  & 33 

V: No a v neposlední řadě # …byl to byl to i # zároveň druh společenský 34 

zábavy, protože už tehdy byly některý hry pro # dva nebo více hráčů, takže # byla 35 

to jedna z variant jak  s vrstevníkama společně trávit čas. 36 

I:  Dobře… a jo # tak teďko tady mám takovou otázku…Jak si ve hře 37 

dosahoval toho, co tě bavilo…no tak to jako pokud šlo o interaktivitu…čili to bylo 38 

to hlavní co tě na tom bavilo? Jako žes to hrál s ostatníma nebo… 39 

V: …Ne to určitě ne já jsem spoustu her hrál sám <rozhodně, energicky> 40 

I:  & 41 

V: ..to mě jako mě bavila interaktivita jako jako taková, nejenom s těma 42 

[lidma, ale i s tou hrou] 43 

I: [& jo i s tou hrou] 44 

V:  V tý době  to bylo i o ňákým zajímavým objevování jak ta hra vlastně 45 

funguje, jaký tam má možnosti. V některejch případech to nebylo od začátku jasný, 46 

takže bylo na tom zábavný i to objevování obsahu, 47 

I:  & 48 

V: což v dnešní době v podstatě se v hrách už moc nevyskytuje, že dneska se 49 

klade důraz na to, aby všechno bylo jasně vysvětlený # v tutoriálu a že tam 50 
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v podstatě jako nemá hráče # nic překvapovat, že by nevěděl jak to funguje. nebo 51 

tak. Tak v tý době tehdy # tam tenhlecten objevovací rozměr byl a byl zajímavej. 52 

&...Takže kdybys měl nějak popsat ten svůj herní styl tenkrát, jak bys jak by si ho 53 

popsal? 54 

… … No <zamyšleně>…já myslím že ten herní styl se # že se zas až tak ani snad 55 

nezměnil, jenom se změnila nabídka těch her, ale zkrátka # mě baví mě baví hodně 56 

žánrů, mě baví prakticky všechno kromě # sportovních her, # …baví mě baví mě 57 

když ta  když ta hra # je # jako zdravou mírou # vo náhodě, ale ne nějak příliš, když 58 

tam můžu # můžu tam objevovat nějakej obsah, # využít tam # buď reflexy, nebo 59 

strategický myšlení a …jako můžu můžu se dostatečnou měrou zasadit vo # 60 

úspěšnej výsledek. 61 

I:  & 62 

V: Takže třeba věci věci typu # Jednorukej bandita, který jsou absolutně o 63 

náhodě, tak to to mně neimponuje. 64 

I:  &…& No a když by sis teda představil nějakou hru co si tenkrát měl 65 

[fakt rád]  <zrychleným tempem>Jo… A # popsal mi teda to co tě na ní, to co 66 

konkrétně na týhle hře tě nejvíc [nejvíc jako bavilo] 67 

V:           [&] < se 68 

zaujetím>     &  69 

I:   Jak si jakoby procházel tou hrou, jako jakej byl ten zážitek, když 70 

si….jak si vlastně toho dosahoval jakoby, cílů v ní, nebo co jako bylo tím cílem. 71 

V: &….No, těch her bylo spousta co mě takhle bavily # … No tak když vemu 72 

třeba # …když vemu třeba taktickou # tahovou # strategii # Laser Squad # což je 73 

což je v podstatě takovej takovej předchůdce # družstevních taktickejch her typu # 74 

Ufo a podobně #…tak tam mě # tam mě hrozně bavilo # podle toho jakou jsem si 75 

nastavil obtížnost hry pro dobytí tý který úrovně # tak tam to omezovalo # startovní 76 

peníze na nákup vybavení. Takže mě třeba hrozně bavilo promejšlet # dlouho před 77 

spuštěním hry optimální vybavení v rámci # tý # peněžní nabídky, s čím vlastně se 78 

do toho pustim a jakým způsobem vlastně tu úroveň budu řešit. 79 

I:   &…sis to rozmejšlej ještě před tím než si začal hrát. 80 
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V: Ještě před tím. Jsem věděl, že mám tolik a tolik # peněz na to, tak jestli je 81 

budu investovat do # neprůstřelný vesty, nebo jestli pudou na lehko, ale budou mít 82 

třeba # lepší střelnou zbraň nebo jestli vsaděj na to že budou mít jenom malou 83 

pistoly a k tomu několik granátů, # nebo na boj zblízka jim dát nůž a prostě x 84 

možností a v rámci těch omezenejch peněz vymyslet jak to udělat abych měl šanci 85 

uspět. 86 

I:   &... Jasný…A ty si teda říkal, že ti přijde, že tohle se moc 87 

nezměnilo, to co tě  na těch hrách baví 88 

V: &  89 

I:  A ani teda jak je hraješ, myslíš že je to podobný. 90 

V:  Já myslim, že to je podobný no, já #  jako…se vždycky snažím přijít 91 

tý hře na kloub. Takže třeba #...třeba pokud mi ta hra umožňuje # nakupovat nějaký 92 

vybavení, nebo nějaký možnosti, tak # se snažim # co nejdřív přijít na to # jakej je 93 

princip tohohle nákupu, # jaká je celková množina # věcí co se tam daj koupit, nebo 94 

typů věcí, abych se na základě toho moh rozhodnout pro nejefektivnější variantu 95 

nákupu. 96 

I:  & 97 

V: U některejch her je to jednoduše transparentní, u některejch se ten vobsah 98 

votevírá postupně, takže mi to trvá třeba delší dobu než na to přijdu 99 

I:  & 100 

V: Nebo…# 101 

I:  A tohle teda platí jako u všech typů her, třeba když si třeba hrál ten 102 

Bastion, tak používáš stejnej princip? 103 

V: Jo, stejnej princip. Protože v Bastionu je možnost si nakoupit upgrady do 104 

zbraní, spešly na sesílání, # lektvary který se berou do baťohu, každý to má ňákou 105 

cenu a já si potřebuju promyslet teda jako co budu potřebovat ve hře versus kolik to 106 

stojí 107 

I:  & 108 

V: Takže i v případě Bastionu.  109 



108 
 

I:  &…Ale todle se nedá úplně jakoby udělat předem..než než to [znáš, 110 

nebo než jí] začneš hrát  111 

V:           [No 112 

jasně] Jak jak říkám. Někdy se ten vobsah otevírá [postupně takže to trvá než to 113 

než] to vobsáhnu jak to celý funguje a co to všechno nabízí než se můžu jako 114 

nejefektivnějc rozhodnout. 115 

I:       [Jo.jo, jo.] Jo. Jo. 116 

V: Jinak jako týká se to vlastně veškerejch prvků hry nejenom nákupů ale i 117 

mechanizmů jako takovejch, takže v momentě kdy, já nevim, v momentě kdy # 118 

zjistím třeba že možnosti mám A, B a C co můžu v prostředí hry dělat a # jakmile 119 

zjistim že při interakci s tou a tou postavou nebo tou a tou věcí je nejefektivnější 120 

třeba béčko, tak si podle toho ladim ty postupy…že už pak třeba tu hru # procházim 121 

# suverénějc, jakmile jsem vobjevil ňákej ten optimální postup. 122 

I:   Jo, jo…seš orientovanej. Á dobře…a teďko teda jestli ti něco vadí 123 

ve hrách jako  co tě co tě dokáže vodradit 124 

V: No ta příliš vysoká náhodnost…# určitě, určitě mě vodrazuje…# špatně 125 

naladěná vobtížnost # ve smyslu že …jako když je třeba ňáká fáze hry obtížná na 126 

dokončení a má pořád nějakou dynamiku tak to je v pořádku, ale pokud je něco 127 

vyloženě jako vod prvního dojmu tak špatně vodladění že ta hra prostě ztrácí 128 

dynamiku nebo že mě to nutí třeba ňákej úkon dělat úměrně tolikrát dokolečka že je 129 

v tom spíš rutina než ňákej zábavnej um. 130 

I:  @ Houbičky.@ 131 

V: @ Nó. Teď před pár dnama jsem nakliknul jednu flešovou hru a tam byly 132 

nějaký bonusový úrovně, který byly nastavený v nějakým časovým limitu že se 133 

mají splnit a zároveň pro ty úrovně byl vomezen strop na vybavení, kterej byl podle 134 

mýho názoru nastavenej blbě…takže vlastně já sem si nemoh pomoct tim, že bych 135 

zapracoval někde jinde a s lepším vybavením se do tý úrovně vrátil, protože tam 136 

byl ten strop. A v tom časovym limitu to prostě s tim slabym vybavenim nešlo dost 137 

dobře udělat…Takže to mě třeba vodradí. 138 

I:  &…. 139 

V: No a když je hra strašně moc ukecaná tak to taky nemusim. 140 
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I:   A když bys teda měl definovat nějak co je pro tebe ta výzva…výzva 141 

dalo by se to nějak? 142 

V: No když ta hra…když je ta hra zdravně obtížná, klidně i náročnější. A ty 143 

nároky klade buď na moje reflexy nebo na takticko-strategický uvažování…tak to 144 

je pro mě motivující. Po tý takticko-strategický stránce spíš preferuju žánr 145 

tahovejch her..že přece jenom nemám zas takový reflexy abych zvládal vodit víc 146 

než jednu postavu současně, takže akční hry kde ovládám jednu postavu nebo 147 

takticko- strategický který jsou tahový.  148 

I:  & 149 

V: To je pro mě asi nejzajímavější výzva. Že tam je třeba x různejch kombinací 150 

a mám vymyslet tu nejvhodnější jak to skloubit dohromady. 151 

I:  &…Pak tu mám dotaz na tu hru s ostatníma, jestli teda interaguješ 152 

ve hře s ostatními hráči 153 

V:  No, moc rád. @ . <s radostí> 154 

I:  @...Jak to probíhá, s kým hráváš. 155 

V: # Nó 156 

I:  Zavřu. <zavírá okno před hlukem z ulice> 157 

V: No nejradši hraju s lidma se kterejma se znám. Nemusim se s nima znát 158 

osobně, ale když už jako tam ňáká přátelská nebo aspoň známostní vazba existuje 159 

tak je to pro mě vo to zábavnější. Jako někdy se dám do řeči s někym úplně cizim, 160 

pochopitelně tohle v MMOčku může nastat nejčastějc…a pokud vyvstane taková 161 

situace že se s někym cizim potkám v takovym momentě a máme třeba společnej 162 

cíl tak se může stát že se rozpovídam i s nim a baví mě to taky. Ale určitě nejradši 163 

sem s lidma se kterejma se znám, to znamená pokud jde vo, pokud jde vo hraní 164 

třeba na ňáký LAN party tak jsem s těma lidma vyloženě fyzicky přítomnej v jedný 165 

místnosti a povídáme si během hry. To je jedna varianta která je pro mě, asi 166 

nejzábavnější, tou bezprostředností. # Druhá varianta je # komunikovat s lidma 167 

online, obvykle u ňákýho MMOčka, ať už de o cílený komunikování za účelem 168 

postupu ve hře, anebo prostě jenom si povídat zpravidla na # guildovnim chatovym 169 

kanálu, kdy se tam mezi sebou známe přinejmenšim online a # v podstatě, 170 

v podstatě...jako jako vedeme takovej jako vlastně běžnej společenskej život. Tim 171 
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že se tam potkáváme opakovaně, tak když někdo příde do hry tak pozdraví ostatní 172 

z guildy, prohoděj slovo jak se maj a co zrovna v tom momentě dělaj. Když maj 173 

chuť a hodí se jim to herně tak třeba podniknou něco společně, v tý hře. Anebo si 174 

tak povídaj dál. 175 

I:  &...Čili to povídání je ňáká běžná komunikace ne vyloženě vo tý 176 

hře. 177 

V: To může bejt právě i běžná komunikace typu jak se máš, co je dneska 178 

novýho, jé dneska sem toho měl hodně v práci tak teď mám chvilku, šel sem si 179 

zahrát. Ale nemusí se vůbec komunikovat vo herních prvcích jako takovejch. Může 180 

a nemusí. 181 

I:  & 182 

V : Někdy se to hodí. Někdy někdo prostě # pozdraví v momentě kdy příde a 183 

řiká: jé hele já tady mám teď rozdělanej tenhlecten quest, ste někdo poblíž že byste 184 

mi s tim pomohli? A rovnou se řeší hra, a někdy třeba zase ne. 185 

I:  A je to ňákym způsobem vobohacující třeba oproti tomu když se 186 

jenom vídá v hospodě, nebo? Jako jakej tam vidíš rozdíl, sou tam pro tebe ňáký 187 

zajímavosti v tý komunikaci? 188 

V: Nó.  189 

I:  Třeba u toho LANu konkrétně. 190 

V: ...No u toho...LANu ani né, # i dyž taky by to šlo, ale spíš u toho 191 

MMÓčkovýho hraní kdy, to člověk hraje z domova a je vlastně v místnosti sám, tak 192 

si leckdy dělá na počítači i jiný věci než že jenom hraje tu hru. Obzvlášť pokud je 193 

to tahový charakteru nebo sou tam nějaký čekací doby. Takže # ta komunikace # je 194 

bohatší v tom že někdy se diskutujou témata který # si řikaj o sdílení ňákejch 195 

obrázků nebo odkazů tak že, že se prostě dá vod tý komunikace rovnou 196 

vodskakovat # dělat souběžně ňáký věci který z tý komunikace vyplynou. 197 

I:  & 198 

V: Že třeba si povídáme a on řekne: a jo už si viděl tenhlencten film, jmenuje 199 

se takhle a takhle a je to vo tom a vo tom. Jé, to sem ještě neviděl, du si to najít na 200 

ČSFD. Podivám se a zase se bavíme dál. Takže tohlencto v hospodě, jako v dnešní 201 

době to jde dělat už i v hospodě, protože si to člověk může najít na smartphounu 202 
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nebo na tabletu, v dřívějších dobách tohlecto nešlo, ale pořád to je takový že # 203 

kdybych chtěl dělat něco náročnějšího v tom momentě tak v hospodě na tom 204 

přenosnym zařízení to neni tak komfortní, nebo prostě, nemám tolik možností 205 

k dispozici. 206 

I:  & Takže tohlencto je něco co tě na tom baví, to vyměňování jako by 207 

V: Jo. 208 

I:  informací. 209 

V: Vyměňování informací, vůbec prostě ten společenskej kontakt jako takovej, 210 

že někdy člověk má chuť jít vyloženě fyzicky mezi lidi a někdy třeba by si jako 211 

s lidma povídal, ale, jenom do určitý míry aby jako # aby to pro něj nebylo až tak 212 

společensky náročný, protože výhoda těch onlinovejch chatů, pokud teda mluvíme 213 

o chatu, pokud teda nemluvíme o tom že lidi maj sluchátka a povídaj si přes skype 214 

nebo team speak nebo ventrilo. 215 

I:  To ty teda moc neděláš, viď? 216 

V: To je právě nedělám, protože pro mě to je v tom momentě moc omezující. 217 

I:  & 218 

V: Já mam rád že když tam visí ta věta napsaná na chatu a když chci tak na ni 219 

odpovim. Když ne, tak prostě dělám něco jinýho. Takže takový jako polosociální 220 

kdy člověk nechce mezi lidi ale zároveň by si s nima povídal. Tak to mě na tom 221 

taky baví. 222 

I:  Je něco co ti na tom irituje když hraješ s vostatníma? 223 

V: Jako jestli mě iritujou ty vostatní lidi přímo něčim? 224 

I:  Jo. Jo. Co tě jako dokáže votrávit nebo co ti vadí. 225 

V: No tak co se týče těch lidí se kterejma se znám a se kterjma komunikuju, tak 226 

# určitě mě iritujou lenochodi 227 

I:  To znamená? 228 

V: To znamená že člověk kterej na tom chatu votravuje aby mu někdo s něčim 229 

pomoh a přitom chce pomoct s něčim co úplně v pohodě může udělat sám. Mnohdy 230 

i rychlejc protože třeba už je v místě toho úkolu kterej má splnit a místo toho aby to 231 

udělal, tak žádá pomoc někoho kterej když mu pomůže tak to bude splnění ne za 232 
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půl hodiny ale za dvacet minut, ale ten kterej mu má pomoct bude muset strávit 233 

třeba půl hodiny než vůbec dojede do tý lokace aby mu pak ušetřil deset minut. 234 

Takže prostě tohlecto, když se lidi dožadujou pomoci prostě <gestikuluje rukama a 235 

mimikou, že nechápe, v obličeji až znechucení.> za neadekvárních podmínek, no 236 

anebo lidi který votravujou na chatu jenom prostě s únavnejma hláškama. Melou 237 

tam kraviny # 238 

I:  Co to je? Melou tam kraviny? Co to je? Jako příklad. Co je ta 239 

kravina? 240 

V: # ...že se třeba ptá na úplně základní věci který by v tom momentě měl znát, 241 

ptá se na ně iritujícím způsobem, že je vlastně drzej, # čeká že mu někdo do půl 242 

minuty odpoví a pokud ne tak je netrpělivej, vopakuje tu votázku třeba čtyřikrát za 243 

sebou 244 

I:  @<tichý> 245 

V: Jo, prostě dokud nedostane vodpověď. Takže samozřejmě v tu chvíli 246 

dostane vodpověď toho typu aby se uklidnil a nevotravoval. Někdy třeba napíše 247 

votázku a za chvíli si na ní vodpoví a forma kterou to udělá je zase prostě votravná. 248 

Že ještě za sebe má pomalu radost, jak se před tim blbě ptal a co jako, na co mezi 249 

tim přišel. Nebo sdělování zjevnejch skutečností. Všichni ve hře třeba znají já 250 

nevim, startovní město kde strávěj celou dobu a než projdou výukou a než se 251 

mohou ve hře samostatně pohybovat. A votravnej hráč # sděluje všem informace 252 

typu: teď sem v hlavnim městě a přišel sem # na tržiště a du si něco koupit. Nulová 253 

informace. [Prostě kdyby do toho] dal prostě aspoň ňákou zajímavou emoci jako: 254 

teď se du podivat na trh v hlavnim městě a těšim se že tam třeba uvidim novou 255 

nabídku, nebo něco. Ale prostě holý sdělení zjevnejch skutečností který prostě 256 

nemaj žádnou rozšířenou emoční nebo informační hodnotu, tak to je taky i hrozně 257 

votravný. 258 

I:          [@] 259 

Ještě něco? 260 

V: A co se týče lidí cizích #, tak jsou samozřejmě votravný prodavači zlata. 261 

Prostě # lidi který makaj pro nějakou asijskou firmu která prodávám hráčum herní 262 

měnu, který stojej s herníma postavama na těch nejfrekventovanějších místech ve 263 

hře a spamujou chat vobchodní nabídkou. A ty sou v podstatě nevymýtitelný, 264 
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protože prostě vždycky když je někdo nahlásí a provozovatel jim smaže konta, tak 265 

voni si hned založej nový a votravujou s tim dál. 266 

I:  & 267 

V: No, vadí mi ještě když hráči # blokujou ňákej klíčovej zdroj ve hře, nebo 268 

lokaci kterou potřebuju. Tak když jí blokujou vostatnim hráčum. Třeba když tam 269 

dřepí celej den, blokuje ten zdroj aby tam nakopal co nejvíc a pak to prodává ve 270 

městě. <kráceno> Jako herně je to legitimní, dělat to může ale prostě mě to irituje, 271 

protože mě to omezuje zábavu. 272 

I:  & 273 

V: No pak sou pro mě dost iritující PKáčka, záleží na typu hry teda, jako jo já 274 

to beru jako prostě součást hry, pokud tam ta možnost je tak ty lidi maj právo 275 

napadat vostatní hráče ale, je to votravný v momentě kdy buď v případě že bych 276 

prohrál, že by mě to připravilo vo hodně věcí, to je dost protivný. 277 

I:  PKáčko player killers? 278 

V: Jo. # No, některý, některý hry v případě zabití tim že daj vítězovi ňáký třeba 279 

vybavení z věcí co máš na sobě, tak to jako zabolí, že jo. Lopotit se já nevim kolik 280 

questů nebo jakýho úsilí abych sehnal ňáký suprový zbraně nebo brnění a pak mě 281 

někdo zabije a sebere mi to tak to jako neni dobrý no. Nebo že mě připraví vo 282 

suroviny. Typicky třeba v těch loďkách, Uncharted Waters že jo, já # dojedu pracně 283 

po dvou hodinách reálnýho času na # ostrovy do Indonésie, naložim tam koření, 284 

jedu s tím zpátky do Evropy abych to prodal, což sou další dvě hodiny a # u 285 

Kanárskejch ostrovů mě přepadne PKáčko a sebere mi náklad, neni dobrý. No. No 286 

takže jako, todlecto mě irituje když je ta hra postavená tak že buď, buď sou příliš 287 

velký negativní následky z toho soupeření lidskejch hráčů mezi sebou, nebo když 288 

prostě # ten prostor ve kterym je možný takhle soupeřit je # příliš jako velkej, 289 

vomezující, když vemu zase příklad těch loděk #. Pokud já budu chtít ject do tý 290 

Indonésie na ostrovy a naložit tam to koření, no tak před přístavem tam číhá to 291 

PKáčko, já se potřebuju dostat do přístavu abych naložil, takže to už je jeden 292 

moment kdy ho musim nějak, nemám jak pokud mám obchodní loď, von je prostě 293 

silnější a já ho nemám jak porazit. Jako nemůžu vyvinout žádnej geniální tak 294 

kterym bych ho přechytračil. No. Takže prostě jak se to tak řiká že jo v angličtině 295 

že tam je prostě choke point. Je prostě přesně daný místo kam já se potřebuju dostat 296 
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a von mi ho blokuje. Nemůžu ho vobejít protože prostě potřebuju přesně tam. Tak 297 

to mě irituje.  298 

I:  & To je trošku takový...vůči tý hře výtka, vůči tomu systému. 299 

V: # Jasně. Ten hráč jako využívá legitimně možnosti hry, to je výtka vůči hře. 300 

Ano. Ale v tom momentě mě irituje ten hráč i když na to má legálně právo. No. 301 

#...čim mě ještě iritujou hráči... 302 

I:   No to je v pohodě, to nemusíš nějak potit. 303 

V: No přemejšlim ještě...# Jasně no. A samozřejmě mě iritujou stealky. 304 

I:  Co to je? 305 

V: Když ti vyšlohá expy tim že dá poslední ránu něčemu co ty tam pižláš 306 

pěkně dlouho, nebo třeba něco zakydlíš a von ti vykrade to co ti z toho vypadlo.  307 

I:  To se dá jo? To je hnusný. 308 

V: Někde to jde, někde to nejde. A je proto i zavedenej pojem pro hráče kterej 309 

tohle dělá. Tomu se řiká ninja. 310 

I:  Jo ninja. 311 

V: Takže dá se to používat i jako sloveso. Byl sem tam a tam a vyninjoval sem 312 

to a to.  313 

I:  Čili to von musí číhat, že ty sis ta třeba něco stavíš a von číhá 314 

V: No. 315 

I:  A těsně 316 

V: No. 317 

I:  Tak to je hnusný. 318 

V: No. 319 

I:  To tě prostě nase, naštve.  320 

V:  Jasně, vodvedeš práci a von shrábne...# Jako v nékterejch hrách to nejde, 321 

v některejch je ten loot rezervovanej pro toho komu vypad. No ale to samozřejmě 322 

neřeší případ kdy něco mydlí parta. 323 

I:  No, to ne. No, no, to je zajímavý. 324 
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V: Na to sou pak zase mechanizmy jiný jak to řešit a v některejch případech se 325 

to řeší tak že se #  že členové tý party zaklikávaj co by přednostně chtěli a co je jim 326 

jedno kdo dostane. A že sou tam i ňáký mechanizmy typu že když jako víc než 327 

jeden člověk řekne že to fakt potřebuje, tak se to ňák randomí. 328 

I:   To mluvíš vo loďkách? Někdy si to ty lidi dohadujou sami.  329 

V:  Někde si to lidi dohadujou sami a někde na to existuje právě tyhle hlasovací 330 

mechanizmy. A teď fakt nevim v čem, v něčem á la WOWko, nebo snad přímo ve 331 

WOWku. 332 

I:  & 333 

V: No. To je snad asi všecko. Asi jo. 334 

I:  & Pak jestli preferuješ spíš soupeření nebo spolupráci, když tedy 335 

hraješ s ostatními hráči. 336 

V: & Já preferuju, když si mám vybrat s těhlectěch dvou, tak preferuju 337 

spolupráci a # pokud bych to neměl brát jenom takhle ty dvě varianty tak # já hraju 338 

dost solitérně. Že mi jako vyhovuje, že ta spolupráce # neni permanentně nezbytná. 339 

Že si třeba čtyři pět questů dělám sám, po svym, a na jeden se pak třeba domluvíme 340 

s vostatníma že je uděláme společně, že by to bylo fajn abysme si v tom vohledu 341 

pomohli. Takže se sejdeme, uděláme něco společně a pak si zase jdeme solitéřit. 342 

I:  A dá se ňák popsat ta situace jak se chováš, nebo jak k tomu 343 

přistupuješ když soupeříš a když spolupracuješ? 344 

V: # 345 

I :  Jestli máš ňáký strategie třeba.  346 

V: ...Přemejšlim no. Taky záleží na žánru...No, pokud jde vo tahovou hru, 347 

taktickou, tak tam mám # běžnou taktiku se spíš zakopat a # províst efektivní útok 348 

z výchozí obrany, # a než vlastně zlomi soupeře natolik že já potom vyrazim do 349 

hlavního útoku dopředu. A co se týče akčních her, tam v podstatě # bezprostřední 350 

frontální útok. Tam jako se nedržím zpátky a # tam rozhoduje prostě rychlost 351 

reflexů, moment překvapení případně, tam asi neni moc vo čem. 352 

I:  A třeba v tý komunikaci která probíhá vedle?  Tam se chováš nějak 353 

jinak když s někym soupeříš než když 354 
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V: No tak vono to vzbuzuje adrenalin, rozhodně u těch akčních her takže, takže 355 

# takže to spouští spontánně hlášky podle výsledku ve hře. Typicky třeba když 356 

mluvíme vo ňáký střílečce jako je Counter Strike, tam jsou že jo, tam jsou # rychle 357 

se protáčej ty zápasy, rychle to odsejpá a # člověk má tendenci bezprostředně 358 

slovem komentovat, jako mluvenym slovem, # jestli zrovan někoho zasáhnul, nebo 359 

jestli to naopak schytal, jestli se mu povedlo dostat na dobrou pozici, takže tohlecto 360 

určitě jo. U těch tahovejch věcí tam je to tempo poněkud poklidný takže tam až tak 361 

hlasovou formou ne. Nó... nó jako tohlecto když ten výsledek je hodně vyhraněnej 362 

tak to mě i svádí jako k velice sprostýmu nadávání. @ 363 

I:  @ Jako když je vyhraněnej negativně. 364 

V: Když je vyhraněnej negativně no a když je vyhraněnej pozitivně, jo, tak 365 

jako ze mě padaj nadšený hlášky emotivní jako... 366 

I:  Jako například @ 367 

V: No nevim třeba jednoduchý: Yesss! <doplněno pohybem paže se zatnutou 368 

pěstí směrem k tělu > 369 

I :  @ A když teda spolupracuješ s někym, buď spolu máte, buď hrajete 370 

spolu proti  jinejm hráčum, nebo proti hře, tak k tomu přistupuješ jak? 371 

V: Hodně jako organizátor. Prostě pokud je fajn nebo potřeba ve hře 372 

podniknout něco ve víc lidech tak # já mam přehled vo tom, kdo umí co # všechny 373 

ty lidi domluvim a zorganizuju aby se to mohlo provést. 374 

I:  & Čili to je ta fáze před hrou ještě, dá se říct. Nebo i ve hře? 375 

V: Může to bejt i ve hře, v případě MMOčka kdy, ty hráči různě solitéřej 376 

v různejch částech hry a ideálně pokud ta hra má standardní nástroje že si můžu 377 

votevřít okno se seznamem členů guildy který sou aktuálně online, některý hry 378 

zároveň ukazujou nejenom že sou online ale i ve který lokaci hry se zrovna 379 

nacházej, takže když si tohlecto dám v duchu dohroamdy s tim že vim kterej má tu 380 

postavu jak specializovanou, co uměj, tak si z toho udělám obrázek jak to celý 381 

postavit dohromady. No a já sám #, rád hraju univerzální postavy. Že pokud to ta 382 

hra umožňuje tak jim dělám co nejširší specializaci, abych byl, jednak, co nejvíc 383 

soběstačnej  # jako solitér a zároveň abych byl co nejuniverzálnějc nápomocnej 384 

pokud dělám něco společně.  385 
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I:   & ...Vznikaj tam ňáký, mám tady jestli si třeba pamatuješ ňákou 386 

jako zajímavou situaci co si pamatuješ, co v tý hře vznikla mezi těma lidma, která 387 

tě nějak překvapila? Nebo? Prostě se stalo něco zvláštního co tě zaujalo. Jako může 388 

to bejt i na tom LANu. 389 

V: ...No tak nedávno # když sme byli hrát # a hráli sme realtimovou strategii 390 

dva proti dvěma a ...a uprostřed hraní mi parťák vodešel na cigaretu.  391 

I:  & 392 

V: Tak jako když ten člověk vodejde z ňákýho naléhavýho důvodu, tak jako 393 

dobře, to se stát může, ale # když  prostě potopí úspěch celý partie z takovýdleho 394 

banálního bezohlednýho důvodu tak...jako bylo to překvápko a nelíbilo se mi to. 395 

I:  & Jak si to, jak si to řešil? 396 

V: No vyřešil sem to tak že sem dotyčnýmu řek že jako parťáka už ho do příště 397 

nechci. 398 

I:  Tak a teď, máš pocit že ženský hrajou nějak jinak než mužský? 399 

V: Nó...# z mojí zkušenosti # sou, sou ve hře často ochotný dělat věci který by 400 

chlap nedělal protože by mu přišli neefektivní.  401 

I:  Jako třeba? 402 

V: Setkal sem se třeba s tim že, # že třeba ženská byla ochotná se spojit do 403 

party a dělat společně quest kterej už měla hotovej. Ale že prostě v rámci toho že, 404 

bude trávit čas v přátelský společnosti tak že to klidně zopakuje, i když herně 405 

z hlediska herních mechanizmů jí to jako nic kloudnýho nedá. Nebo jít třeba a 406 

sbírat s jinym hráčem suroviny který vona sama k ničemu nepotřebuje. Ale von je 407 

potřebuje a vona s nim bude trávit čas, v příjemný společnosti. Tak za těhlectěch 408 

okolností taky třeba ženská sem zažil že byla ochotná se propůjčit k takovýhle 409 

aktivitě, zatímco chlap by řek buď jako že by přemejšlel nad tim # k čemu ten 410 

druhej vlastně ty suroviny potřebuje, kolik jich vlastně potřebuje. Že by mu třeba 411 

byl ochotnej s tim pomoct když ten druhej si zase vzpomene na něj s něčim jinym a 412 

a hlavně když už mu pude pomoct, tak hlavně bude chtít vědět dopředu kolik toho 413 

potřebujou nasbírat. Že se na to dívá vopravdu jako z hlediska efektivity tý činnosti 414 

a nejenom ňáký společenský události.  415 

I:  & 416 
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V: Takže tohlecto sem zažil...No a...No a vopakovaně se setkávám s tim že se 417 

ženský hráčky cejtěj nejistě před mužskejma hráčema z hlediska, # z hlediska jako 418 

svojí kompetentnosti # v tý který hře. Zejména teda se to týká akčních her, jako 419 

stříleček, ale zkrátka a dobře # obvykle se setkávám s tim že, když hráčka příde 420 

mezi hráče se kterejma se nezná, nebo nevědí moc ještě vo sobě kdo co hraje jak to 421 

hraje, tak že běžně ženská hráčka příde a řekne: já hraju to a to ale moc to neumim.  422 

I:  & Jak to na tebe působí tohle? 423 

V: # Zbytečně @ <tichý, spíše úsměv> 424 

I:  & 425 

V: I jako, já to obvykle i v tom momentě sděluju ten postoj, že to je 426 

individuální jak kdo dobře hraje a že zároveň ani na to nehledíme když si chceme 427 

zábavně rekreačně zahrát, nehrajeme ňákou ligu někde nebo něco. Tak prostě neni 428 

ani důležitý abysme všichni hráli nějak jako jó na stejný úrovni. 429 

I:  & 430 

V: Kór u těch kooperačních her se rozdíl ve schopnosti hraní víc stírá než u 431 

těch kompetitivních kdy zkrátka, ten kterej je třeba o něco schopnější tak víc 432 

pomáhá těm míň schopnejm, ale jako neni to něco co by jako narušovalo hru že 433 

tenhlecten umí něco víc, tenhlecten míň, ať už je to chlap nebo ženská. Takže 434 

z mýho pohledu pokud tohlecto jako ženská jako jako hráčka řekne, # aniž by 435 

vůbec předem si s těma lidma zahrála a teprve si vlastně udělala vobrázek jak dobře 436 

hrajou voni versus jak to dobře umí ona. Takže vlastně dopředu, na úvod toho 437 

seznámení řekne že jí to moc nejde. No.  438 

I:  Čim myslíš že to je, nebo? 439 

V: #  Já bych řek ňákym společenskym nastavenim to bude určitě, že # spousta 440 

mužskejch hráčů ňákej ten # ňákej ten # předsudek ve smyslu despektu tam prostě 441 

má, že # sou ženský vnímaný jako míň technicky zdatný, že hraní je jako, 442 

počítačovejch her, že je to spíš chlapská záležitost takže, že je fakt že spousta 443 

chlapů skutečně předem i očekává že ta ženská nebude tak dobrá, tohlencto tam 444 

podle mě ňákou roli hraje podle mě. A...# nó a v širšim rozměru asi... asi, asi jako 445 

jak sou tradičně společenský role rozdělený jako i nejenom v herní oblasti # že 446 

zkrátka mužský role je ta, já nevim, budovatele kariéry, dosahovatele ňákejch 447 
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společenskejch cílů a podobně, takže...# že nějak se asi vod těch chlapů # 448 

automaticky očekává jako ňáká větší dravost, nebo větší tah na bránu z hlediska 449 

úspěšnosti v těch hrách. Zatimco # těm ženskejm společensky tenhlecten přístup 450 

podstrkovanej neni, takže maj míň podnětů jako v sobě ten drive v sobě vobjevit a 451 

rozvíjet. Jako můžou když chtěj, ale že maj míň podnětů chtít. 452 

I:  A u těch teda konkrétních hráček který znáš máš teda pocit že sou 453 

míň dravý, nebo jak bys to, jako dá se tam říct ňákej rozdíl mezi nima, těma 454 

konkrétníma už co znáš a těma chlapa se kterejma hraješ? 455 

V: #... No já myslim že zrovna v prostředí ve kterym se pohybuju já tak tam je, 456 

tam je procento ženskejch hráček docela vysoký # takže je to jako, jako hraní 457 

s nima je prostě běžná zažitá zkušenost a ...tudíž ty chlapi že je vnímaj , aspoň 458 

myslim si, jako prostě normálně, jo, tak znám ňáký chlapy hráče, znám ňáký 459 

ženský hráčky, prostě normálně. Některý z nich prostě ty předsudky maj, z hlediska 460 

že třeba čekaj že ta ženská technicky nebo herně nebude tak zvládat, ale většina si 461 

myslim že v pohodě, no a ...No a spíš je zajímavý že jsou rozdíly mezi těma 462 

samotnejma hráčkama, že ty který znám tak je tam #...je tam jako # určitý rozpětí 463 

mezi těma vopravdu schopnejma a mezi těma který jako nehrajou tak často, nebo 464 

nehrajou až tak zručně. Přičemž teda to převažuje spíš k tý schopný polaritě. 465 

No...No. Já u některejch teda ani nevim jak moc často hrajou, ale asi asi 466 

nejbizarnější případ z hlediska nejistoty vohledně herních schopností, bylo když 467 

sme hráli onu památnou sessionu Left4Dead a, # jedna hráčka byla natolik nervozní 468 

ze svejch schopností že by s náma měla hrát v partě, že nás radši nechala tři lidi 469 

který spolu hráli v partě <plný tým potřebuje 4 a 4 hráče na každé straně> a vona 470 

sama si spustila nezávisle na singleplayer.  471 

I:  To bylo s tou Hašlerkou, že jo. 472 

V : No. 473 

I :  & 474 

V: Takže to to bylo asi nejbizarnější kdy jakýkoliv vysvětlování a projevování 475 

prostě sympatií a všechno možný, nic z toho jí nepřimělo k tomu aby se do tý 476 

skupiny zapojila, protože prostě měla utkvělou představu že to bude ostatnim kazit. 477 

I když sme ji přesvědčovali že ne. 478 
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I:  & Dáme ještě poslední dotaz, jestli ty pociťuješ, protože můžeš mít 479 

tuhle zkutečnost třeba narozdíl ode mě, jestli pociťuješ rozdíl když hraješ 480 

s mužskejma jenom, a nebo když hraješ v tý smíšený skupině. Jestli tam se ti zdá 481 

něco, něco jinýho jako. Buď přímo v tom hraní, anebo i v těch interakcích mezi 482 

hráčema mimo tu hru.  483 

V: ...Nó...přemejšlim jestli ňáký zásadní rozdíly # No # většinou když je 484 

přítomná hráčka, alespoň jedna, tak spoustu chlapskejch hráčů to motivuje ke 485 

zdvořilejší komunikaci. Jak který, některý sou samozřejmě balvani a tohlecto 486 

s nima nic nedělá, ale # pokud bude třeba LAN party nebo v MMOčku na 487 

guildovnim chatu, pokud tam budou samí chlapi, tak budou běžně mezi sebou 488 

mluvit sprostě, sprostý slovo, témata naprosto různý klidně nevkusný a # pokud 489 

tam bude ženská tak často tohle přestanou v tom momentě dělat. No. No a naopak x 490 

chlapskejch hráčů, tak jako najednu stranu některý ty chlapi mají tendenci vnímat 491 

žesnký hráčky jako míň schopný, tak zároveň zase z hlediska těch tradičních rolí 492 

některý hráči projevujou jakýsi ochranitelský tendence, že # ženskejm hráčkám 493 

jsou třeba ochotnější pomoct s ňákym questem, nebo, # pokud ta hráčka je ve hře 494 

nová tak jsou třeba štědřejší vohledně surovin který jí daj do začaátku a tak. 495 

I:  & Ještě tu mám co si myslíš o takzvaných hrách pro ženy? 496 

V: @ 497 

I:  @ 498 

V: # Takzvaných? @ 499 

I:  No já tu mám takzvaných no, jestli...je něco vůbec tak definovanýho 500 

vyloženě? 501 

V: # Jako jako rozhodně sou portály, obvykle teda s flešovejma hrama který 502 

tuhlectu kategorii maj. 503 

I:  Jo jo. Čili že je tam vyložene kolonka, že to je pro ženy.  504 

V: Nebo je vyloženě napsáno třeba pro dívky, což je ještě horší...# Jinak jako 505 

vyloženě že by to bylo nějak takhle kategorizovaný někde, jako že by byl ňákej 506 

kanál vyloženě ženskejch her, to netušim. Vim že na Steamu se dá filtrovat podle 507 

toho jestli má hra ženskou hlavní hrdinku, ale to neznamená že jde nutně vo hru pro 508 

ženský. No. 509 
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I:  A ty si pod tim teda představuješ co, pod tim hra pro ženy? 510 

V: <vzdech>...No tak já v tomhle vohledu mám tohle vnímání už trošku 511 

posunutý vzhledem ke studiu # týhle cílový skupiny takže, takže # kdy- to řeknu 512 

jednoduše tak prostě # musí jít vo hru která je po vizuální stránce pro ženský 513 

oslovující # když se jako koukám na tvorbu různejch autorů  a autorek tak mi často 514 

příde že, že z postav který tam sou zachycený v případě že to je # od autorky, tak že 515 

prostě určitá je z toho trošku víc cejtit # určitá jako ženská jemnost než kdyby to 516 

kreslil chlap, jo. Jakože třeba i třeba mužský postavy jsou jako by trošku # 517 

zjemnělý jo, že prostě, ta stopa ženskosti se prolíná naskrz celym tim výsledným 518 

dílem, i v případě že je tam zachycenýho i něco chlapskýho. 519 

I:  & 520 

V: Takže v tomhle ohledu si myslim že je pro ženský hráčky oslovující když ta 521 

hra má grafickej kabát vod ženský autorky a no a pak jde vo spoustu dalších věcí co 522 

teda vlastně je náplní hry, jaká je tam zápletka #. Zápletka je podle všeho pro 523 

ženský hráčky důležitější než pro chlapy. Chlapovi stačí říct že tady je postava XY 524 

která chce udělat to a to. Tak chlap si řekne: ok, tomu rozumim. Začně zkoumat 525 

herní možnosti a prostě jde to hrát a baví se na těch mechanizmech. Takže pro 526 

ženský hráčky ten příběh je asi důležitější. 527 

I:  Myslíš že, teď si to řekl s těma mechanizmama, že teda pro ty 528 

ženský nejsou ty mechanizmy tak velkej tahák jako pro toho chlapa? Že jim to 529 

nestačí? 530 

V: No mechanizmy samy vo sobě jako...jako můžou bejt pro tu ženskou 531 

zajímavý když budem mluvit já nevim vo něčem, # jako na zabití času jo. Ňákej 532 

logickejch rychlík třeba, kterej vemu do ruky, vodklikám běhěm pěti minut dva 533 

levely ňákýho puzzlu, tak tam příběh nepotřebuju v podstatě žádnej. Ale taky tim 534 

jako # se do tý hry neponořim. Jako zaměstnám logický myšlení, něco tam 535 

poklikám, dohranej level. Zase vodložim a jdu dělat něco jinýho. Ale pokud mě má 536 

ta hra jako zaujmout že prostě mě pohltí atmosférou, tak pro tu ženskou je tam 537 

myslim ten příběh už dost důležitej. Zatímco chlap jak jako ano, příběh jako dobrý, 538 

ale že mu v tom momentě stačí naprosto banální příběh. Ne originální, ale prostě 539 

ňák vysvětlená ta zápletka a to, typicky třeba #...Duke Nukem. To je prostě # tak 540 

banální klišé mačistická zápletka, jo, ale prostě řiká to drsný hlášky a tomu 541 
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chlapovi se líbí když prostě porazí ňákýho toho chrochtáka, aliena a vono to utrousí 542 

tu hustou hlášku jak mu nakopal prdel a podobně. <expresivně, doprovod 543 

gestikulací rukama> No a prostě chlapovi to jako stačí na zábavu, jo. A de a střílí 544 

prostě, má tam toho nabušenýho chlapa se kterym prochází skrz úrovně, ale něco 545 

prostě, ňáký jako složitější vykreslení charakteru tý postavy. Jako jó, chlapi to maj 546 

rádi, ale vobejdou se bez toho v tý hře. 547 

I:  & 548 

V: Nebo některý to maj rádi.  549 

I: Ještě jak si říkal že sou tam vidět ňáký ty zjemněný rysy, # co tim myslíš jako? 550 

Jak by se to dalo popsat? 551 

V:  <vzdech> ... 552 

I:  Jako jo zjemněný můžeš mít třeba mangácký chlapy, že jo když sou 553 

a nebo...tak jako v takovymhle smyslu. 554 

V: No ty mangácký chlapi jsou vyloženě kreslený androgyně, to jako tímhle 555 

směrem nemyslim. Jako ženská autorka nakreslí třeba chlapa kterej jako 556 

proporcema a atributama jako vykazuje třeba ty typicky mužský rysy, to jó. Ale 557 

prostě # použije třeba zaoblenější křivky pro nakreslení tý postavy, nebo třeba # 558 

když třeba ten chlap má bejt zarostlej a vona mu nakreslý strniště, tak třeba mu ty 559 

chloupky udělá jemnější tenčí. prostě ňáká zjemnělost z toho je patrná. 560 

I:  & 561 

V: Je to v podstatě mužská postava jako s typicky mužskejma prvakama ale 562 

něco jemnějšího je z ní cítit. 563 

I:  Dobře. Tak jo. Děkuju. 564 
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Příloha G: Transkripční konvence 
Tabulka 1: Transkripční konvence podle A.E.Leix (2006, str. 92) 

otázka ? 

oznámení; klesavá kadence . 

naznačení pokračování výpovědi , 

zdůraznění slova nebo jeho části                   text 

zdůraznění konce výpovědi, výkřik 

(zvolání, rozkaz)                   

text! 

pauza ... 

hezitační zvuk  (eee, yyy) # 

smích @ 

hovor se smíchem @text@ 

nesrozumitelný úsek (?)     

těžce srozumitelný, předpokládaný úsek (text)  

přitakání neverbalizované (uhm) & 

náhlé přerušení výpovědi tex/   

bezprostřední navázání na předchozí 

výpověď partnera 

= 

text mluvený současně, tzv. overlap [  ]  hranaté závorky pod sebou 

A: a potom [ona]   

B:                [ne]  to nebylo takhle          

komentář  autora transkriptu <text> 
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