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Prolog 

Pán jeskyně: „Z hádky vás náhle vytrhne příšerný hluk a vřeštění. Pár metrů od vás 

dopadlo mezi stromy obrovité tělo draka. " 

Ka: „Hurá, asi dneska někdo pouští draky, je na to dobrý počasí." Pronesu zvesela, 

jako by mě ta rána ani nevyděsila. Mám ve skutečnosti nahnáno. Co když ten drak ještě 

žije? 

Pe: „Jídlo? Jídlo. " Vidím draka a začínají se mi sbíhat sliny Jsem holt kroll a když 

mám hlad, tak dokážu bejt hodně dlouho otravnej s jedním slovem. 

Le: Nevěřícně zírám na tu tragédii. Pak zvolám zvučně a mocně: „Kdo z vás se k tomu 

drakovi přiblíží, padne mojí sekerou!" 

Ka: „Já bych k němu jen tak po špičičkách došel a zjistil, jestli je chudák naživu." 

Le: „Žádný takový!!" Zakřičím, aby si i tenhle malinkatej hobit konečně uvědomil, kdo 

je tady vůdcem výpravy. 

Pán jeskyně: „ Drak se náhle pohnul. Zcela znenadání se prudce vztyčil ze země, popadl 

do pařátů Lestora a už ho unáší k obloze. " 

Le: „ Uáá!" Snad poprvé v životě je mé trpasličí srdce v kalhotách. Mám strach. Země 

se vzdaluje. 

Pe: Natáhnu ruce a ze všech sil mávám Lestorovi na cestu do oblak. 

To byla kratičká ukázka ze záznamu průběhu hry Dračí doupě, o které se čtenář dozví 

více až na následujících stránkách. 
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Úvod 

Základním úkolem této práce je výzkum hry Dračí doupě. Jedná se o dosud jedinou 

hru, která v České republice zastupuje světově velmi rozšířenou skupinu her, jejichž 

ústřední myšlenkou je simulace reálného života a světa prostřednictvím kolektivně 

sdílených představ. Již volbou tohoto tématu jsem se setkala se základním úskalím -

není totiž možné věnovat se výzkumu hry a tématům, která se v souvislosti s tím 

objevují, když čtenář nemá ani zdání o existenci této hry. Záměr uskutečnit výzkum hry 

Dračí doupě je tedy spojen ze záměrem informovat čtenáře, podělit se s ním o znalost 

hry a zkoumaného prostředí Neni příliš snadným úkolem popsat, jak se hráči společně 
podílejí na konstrukcích fiktivního světa, který neni nijak zachycen v realitě, po dobu 

hry předstírají život v tomto světě skrze své herní postavy a pro realističnost simulace 

využívají systémů pravděpodobnosti a vlivu náhody. 

Proč tedy hru Dračí doupě zkoumat? Domnívám se, že si hra zasluhuje pozornost 

odborné veřejnosti. Třeba už jen proto, jak velké množství dětí a dospívajících sc touto 
hrou intenzivně zabývá (dle odhadů nakladatelství Altar je v České republice více než 

16 000 aktivních hráčů), kolik hráčů oslovuje. Nabízí se otázka: Co je na této hře tak 
zajímavé, co hráčům umožňuje? Velká rozšířenost této aktivity stojí v České republice 

dosud v protikladu k velmi nízké informovaností širší „nehráčské" i odborné veřejnosti. 

Zatímco v zahraničí se příbuzné hry dostaly do centra zájmů sociologů, psychologů a 

psychiatrů, u nás je „ticho po pěšině". 

V první části této práce se věnuji především zařazení této hry do skupiny příbuzných 

her označovaných jako Role-Playing Games, objasnění historického vývoje těchto her, 

vytýčení společných znaků těchto her. Samostatná kapitola má za cíl zmapovat způsob, 

jakým bylo toto téma zachyceno v odborných výzkumech. 

Druhá část práce je zaměřena na kvalitativní výzkum hry Dračí doupě. Pokud se 

díváme na tyto hry jako na určitou skupinu, lze ji sice popsat, ale za cenu velkého 

zobecnění. I takto „z dálky" lze například říci, že velkým tématem těchto her je „únik 

do jiného světa". Pokud však budeme o tomto tématu uvažovat jen na základě znalosti 

základního principu hry, který spočívá v tom, že hráč vytváří pro hru virtuální postavu, 

se kterou nakládá ve virtuálním prostředí, mohou naše úvahy zůstat pouze v rovině 

filozofického rozjímání. Předpokládám, že zaměřením na jednu partikulární hru, na 
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konkrétní záznamy jejího průběhu, studiem pravidel a dokumentů, rozhovory s hráči 

bude možné zjistit, zda se zmíněné či jiné téma ve hře skutečně objevuje a poté s ním 

pracovat. Mám při tom stále na paměti, že hráči mají při hraní RPG her velkou volnost, 

na základě pravidel svou hru vytvářejí. 
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1. Hra Dračí doupě jako součást skupiny her RPG 

1.1. Co je to Dračí doupě? 

Položite-li tuto otázku jakémukoliv hráči, dostanete pravděpodobně jednoduchou, 

výstižnou, nicméně pro neznalého tazatele nic neříkající odpověď: , fantasy RPG". Tato 

dvě slova vystihují postavení Dračího doupěte v systému příbuzných her. Abychom mu 

ale porozuměli, bude nutné jejich význam objasnit. 

RPG je zkratka pro anglické spojení Role-Playing Games, které bývá do češtiny 

nejčastěji překládáno jako „hry na hrdiny", „hry na životní příběhy", „hry v hlavní roli". 

Jedná se tedy o označení určitého druhu her, podobně jako můžeme označit jiné hry 

jako deskové, karetní apod. Přívlastek fantasy umožňuje umístit Dračí doupě na základě 

podobnosti do podskupiny her RPG. 

Podívejme se nejprve na charakteristické znaky, které považuji za společné všem 

partikulárním hrám RPG, tedy i hře Dračí doupě: 

1) Předstírání 

Český překlad použitím předpony „na" ukazuje, čím jsou tyto hry ve svém základu, co 

je jejich podstatou. Jsou to hry „na něco", „na někoho", Jako by" - tedy hry spadající 

do oblasti fikce. Podobně jako si lze hrát „na doktora" nebo „na kočku", lze si hrát i „na 

hrdiny". Hráč v průběhu RPG hry na sebe bere „masku" fiktivní osoby (označovaná též 

jako postava, hrdina), která je vždy konkrétně definována (např. je určeno, jak vypadá, 

jaké má vlastnosti, jaké schopnosti a v jaké míře, jaké předměty má u sebe, jaký má 

oděv apod ). Po dobu hry hráč předstírá, že je touto fiktivní postavou,1 a pohybuje se, 

jedná, ve fiktivním prostředí - světě. 

2) Skupinová interakce a kooperace 

Dětské hry založené na principu předstírání mohou být realizovány individuálně. Dítě si 

0 samotě může hrát např. „na kočku" , ale hru RPG lze realizovat pouze ve skupině. Je 

potřeba nejméně dvou hráčů, maximální počet účastníků určen není. Pokud jsou 

1 dále jen „postava" - bez grafického odlišení a vždy ve významu fiktivní osoby, kterou hráč při hře 
představuje a která je již před započetím hry definována. 
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zapojeni pouze dva hráči, potom jeden z nich v průběhu hry předstírá, že je fiktivní 

postavou, druhý z hráčů má za úkol zprostředkovat prvnímu hráči, respektive jeho 

postavě informace o okolním fiktivním světě i o poloze postavy prvního hráče v 

prostoru. Vše probíhá v řetězci vzájemných interakcí. Uvedeme si jednoduchý příklad: 

Hráč zprostředkující informace: „Jdeš ponurou temnou chodbou. Stěny jsou kamenné, 

podlaha hliněná. Ze stěn jde chlad a ve vzduchu je cítit zatuchlina a plíseň. Po dvaceti 

sázích se chodba náhle rozvětvuje na dvě menší. Jedna vede na sever, druhá na jih." 

Hráč postavy: „ Vydám se jižní chodbou. " 

Hráč zprostředkující informace: „Jižní chodba je snad ještě temnější. Není vidět na 

krok." 

Hráč postavy: " Z rance vytáhnu jednu z pochodní a zapálím ji." 

Jedná se tedy o interakci, jejíž podstatou je imaginace. Je postupně konstruován děj. 

Ten díky neustálému aktualizování obrazů situací a přesnému popisu mohou sdílet oba 

hráči v podobě představ, které vytvářejí ve své fantazii. Pokud je ve hře zapojeno více 

hráčů, je vždy pouze jeden v roli informátora, ostatní mají každý svou postavu. 

3) Rozdělení rolí 

Tato charakteristika vyplývá z popisu předchozí. Hráč, jehož jsem popsala jako „hráče 

zprostředkujícího informace", je v terminologii RPG nejčastěji označován jako Game 

Master2, v terminologii hry Dračí doupě jako Pán jeskyně3. Má nej významnější podíl na 

podobě herní partie. Role informátora není jediná, kterou plní. Je především „tvůrcem" 

hry i fiktivního prostředí - světa. On rozhoduje (ještě před započetím samotné herní 

partie a s ohledem na přání a požadavky ostatních hráčů), o čem se bude hrát - postavy 

hráčů se ve fiktivním prostředí pohybují vždy s určeným cílem. Rozhoduje také o tom, 

kde se bude hrát - vymýšlí konkrétní podobu fiktivního prostředí. V průběhu herní 

partie vystupuje ve zmíněné roli informátora, ale především simuluje chování celého 

fiktivního prostředí. Co to znamená? Hráč v průběhu herní partie řídí pouze chování 

jedné své postavy, rozhoduje za ni, případně za ni mluví přímou řečí. Game Master dělá 

totéž, ale zastupuje a řídí vše, co umístil do fiktivního prostředí („nehráčské" postavy i 

2 
Dále bez grafického odlišení 1 Dále bez grafického odlišení 
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předměty). V okamžiku, kdy dojde k interakci mezi postavou a jakýmkoliv objektem 

nebo „nehráčskou" postavou (např. postava se rozhodne otevřít uzamčenou truhlici), 

rozhoduje o výsledku této interakce buď sám, nebo na základě pravidel dané hry RPG. 

4) Výhradní verbalizace 

Z uvedené ukázky je patrné, že postava se může ve virtuálním prostředí „pohybovat". 

To však není zdaleka všechno. Postava může ve fiktivním světě „dělat" vše jako člověk 

v reálném světě. Postavy „bloudí" jeskyní, "bojují", „plíží se", „utíkají", „mluví", 

„nakupují" atd., hráči však nic fyzicky nerealizují. Hra probíhá u stolu, kde hráči sedí a 

vždy pouze slovy popisují, co v představovaném světě zrovna dělají, reálně spolu 

mohou rozehrávat dialogy svých postav. 

5) Pravidla 

Každá RPG hra má pravidla vytvořena za účelem co nejvěrohodnější simulace 

„fyzických" interakcí ve fiktivním prostředí. Jsou sepsána v herních příručkách 

jednotlivých her. Pravidla operují především s jednoduchými matematickými modely. 

Umožňují především na základě nejrůznějších tabulek a výpočtů určovat výsledek 

„fyzické" interakce mezi postavou a objektem virtuálního světa prostřednictvím 

výpočtu pravděpodobnosti (např. lze vypočítat pravděpodobnost, zda se zámek na 

truhlici podaří postavě otevřít). Do konečného výsledku interakce je započítán též 

výsledek hodu kostkou4. 

6) Pomůcky 

Hry RPG nejsou náročné na pomůcky. Základem je kostka (používá se nejrůznějších 

druhů - šestistěnné, desetistěnné, dvanáctistěnné), která zastupuje náhodu. Dále běžné 

psací potřeby a příručka s pravidly. Tím výčet povinných pomůcek končí. Někteří hráči 

používají zmenšených figurek svých postav, na kterých je možné ukazovat aktuální 

polohu postavy v prostoru, jiní vytvářejí hudební kulisu, nebo hrají ve sklepích či 

temných místnostech osvětlených jen svíčkou. Tyto úpravy jsou prováděny s cílem 

vytvořit atmosféru tajemna, snáze se po dobu herní partie oprostit od reálného světa. 

' Pravidly hry Dračí doupě se podrobně zabývám v kapitole 2.3. 
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7) Příběh 

Při herní partii je vždy odehráván nějaký děj. Postavy se nepohybují po fiktivním 

prostředí jen tak bezúčelně, ale vždy s nějakým cílem (může se jednat o „nalezení 

tajemné knihy", „osvobození zajatců", "záchranu vesmírné lodi", nebo o „zničení 

temného knížete"). Každá herní partie získává podobu příběhu, který bychom mohli 

nazvat „epizoda ze života postav". Záleží na Game Masterovi, jaký si promyslí plán, 

zda a jakou měrou dovolí ostatním hráčům na příběhu participovat, jak direktivně bude 

řídit děj příběhu. 

8) Návaznost 

Jednou herní partií rozumíme odehrání jednoho příběhu. Jedna herní partie se realizuje 

obvykle během více herních setkání účastníků. Hráči se tedy setkají, odehrají společně 

část příběhu, znovu se setkají a v příběhu pokračují. I jednotlivé herní partie na sebe 

navazují. Postavy dosáhnou cíle a příběh se uzavře, ale postavy nemizí, mohou vstoupit 

do dalšího příběhu. Hráč tedy nevytváří pro každou herní partii novou postavu, ale 

simuluje život stále téže fiktivní osoby. Dokud postava „žije", může vstupovat do 

nových a nových příběhů a může se „rozvíjet", „růst", „učit" (postupně se mohou měnit 

její vlastnosti a schopnosti, kterými je definována, může získávat nové a účinnější 

zbraně apod.). 

9) Stylizace Fiktivního prostředí 

Jednotlivé hry RPG se odlišují především stylizací fiktivního prostředí, kterému 

odpovídá i stylizace postav. Existují např. hry na motivy díla H. P. Lovecrafta, Star 

Wars, Star Treku, ve kterých se postavy pohybují v již předem literárně či filmově 

ztvárněném světě, který je ve hře napodobován. Existují však také poněkud 

univerzálnější hry, které nekopírují konkrétní filmové, či literární dílo. Bývají 

inspirovány více zdroji, které vždy vycházejí z určitého literárního žánru. Vznikají tak 

skupiny tematicky zaměřených her RPG, které nesou charakteristické rysy určitého 

literárního žánru, jehož přívlastkem jsou pak označovány - špionážní, detektivní, super-

hrdinské, sci-fi, fantasy. 
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Fantasy je nejrozšířenější žánr RPG. Nabízí jednotlivým Game Masterům možnost 

vytvořit nejrůznější fiktivní světy, které jsou ve většině znaků podobné období 

středověku, jsou prostoupeny tajemstvím, magií, kouzly, jsou naplněny nekonečným 

bojem dobra se zlem. V těchto světech žijí draci, bohové i démoni, nejrůznější „rasy" 

jako hobiti, trpaslíci, elfové. Jsou zde obydlená města, vesnice i osady, ale také 

neprobádané jeskyně ukrývající své poklady, neprostupné lesy či místa stižená dávným 

prokletím. Jde o světy neodmyslitelně spjaté s mýty a legendami. 

Nej významnější místo ve skupině fantasy RPG zaujímá hra Advanced Dangeons and 

Dragons, neboť je nej rozšířenější RPG na světě. Do České republiky sice tato hra 

pronikla již koncem 80. let, ale dosud nebyla oficiálně v českém jazyce vydána, což 

bylo na překážku jejímu většímu rozšíření u nás. V České republice její post 

nej hranější RPG zaujalo Dračí doupě. 

10) Variabilita 

Variabilita her RPG spočívá především v nekonečném množství možností, jak hru hrát. 

Pravidla plní spíše funkci podpůrnou, protože pouze ukazují možnosti pro simulaci 

života ve fiktivním světě. Ostatní závisí pouze na hráčích. Game Master může vytvořit 

celý kompletní fiktivní svět, včetně jeho historie, uspořádání (geografického, 

mocenského, politického), mohou zde být božstva, legendy, zákony apod. Tento svět 

nemusí být jen kulisou, v každém okamžiku se proměňuje, postavy zde mohou žít své 

virtuální životy, působit na svět a podílet se na jeho proměnách. Stejně tak dobře může 

být celým fiktivním světem jen několik podzemních bludišť, do kterých Game Master 

umístí mechanicky několik nepřátel. Kolik je možností, jak a o čem vyprávět příběh, 

tolik je možností, jak a o čem tyto hry hrát. 
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1.2. Historie Fantasy RPG ve světě a vznik RPG Dračí doupě 

Tato kapitola je zařazena zejména proto, že RPG jsou poměrně „mladými" hrami, jejich 

vývoj je zdokumentován a je možné jej poměrně přesně zachytit. Tím se liší od 

mnohých jiných her, o jejichž původu a vývoji se mohou odborníci leccos domnívat, 

ale nic s jistotou konstatovat. Historie hry Dračí doupě je o poznání kratší a skromnější 

než vývoj her RPG ve světě, ale v určitém ohledu s ní zůstává pevně spjata. 

Při zpracování historického přehledu bylo čerpáno z těchto zdrojů: Arneson, 2004; 

Astinus, 1998, 1999; Butterfíeld, Parker, 1982; Carpenter, 1993; Fannon, 1995; Fine, 

1983; Gyrax, 1989; Holmes, 1981; Shick, 1991; Schnoebelen, 1986; Rausch, 2004; 

Hickman,1998; Sprague de Camp, 1963. 

1.2.1. Vývoj ve světě 

Cesta od vojenských her k první hře RPG 

V historii her na hrdiny je důležitý rok 1974, který odstartoval nejdříve v Americe, 

v zápětí v Anglii a poté v celé západní Evropě obrovskou vlnu zájmu o tyto hry. Před 

tímto rokem žádné Hry na hrdiny, jak je známe dnes, neexistovaly. Lidé, kteří se chtěli 

zúčastnit imaginárních bitev, hráli válečné hry, které bychom mohli pokládat za první 

přímé předchůdce her RPG. 

Dobu, kam sahají počátky prvních válečných her, není možné přesně určit. Určité prvky 

vojenských her (souboj dvou protistran, kdy riziko účastníků je záměrně 

minimalizováno) lze vysledovat již ve starověkých kultovních hrách, při kterých byly 

napodobovány boje a válečná střetnutí. Při těchto hrách mohlo docházet k nácviku 

útočných i obranných reakcí, ale šlo zároveň především o rituál, který byl spjat 

s vyznáváním a uctíváním božstev. Jejich primární účel byl tedy odlišný od pozdějších 

válečných her, které byly oproštěny od jakéhokoliv vztahu k náboženství a sloužily až 

do konce 19. století jako simulační učební pomůcka při výcviku budoucích vojenských 

velitelů. 

Tomuto účelu sloužily (Astinus, 1998, s. 5; Hickman, 1998, s. 29) i nejstarší známé 

stolní společenské hry - indické šachy a čínské go. Oproti kultovním hrám došlo 

k velkému posunu. Původní „skutečné" fyzické střetnutí se přesunulo na hrací desku, 
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kde žetony rozmístěné na ploše zastupovaly protivníky - jednotlivce či celé bojové 

jednotky. 

Válečné hry, které simulovaly vojenská tažení a bitvy pomocí kartiček či barevných 

žetonů na papírových deskách, byly rozšířené již v době napoleonských válek. První 

hra, která zůstala dochována, pochází z Pruska. V roce 1824 ji vytvořil armádní 

důstojník Reichschwitz a uvedl ji pod názvem Kriegspiel. Po prusko-francouzské válce 

se hra rozšířila po celé Evropě, oblíbená byla zejména v anglické armádě. Hra byla 

využívána jako pomůcka pro nácvik strategie a taktiky budoucích vojenských 

důstojníků, obdobný účel plnily i válečné hry z napoleonského období. 

Hra Kriegspiel však vnesla do vojenských strategických her dva důležité inovační prvky 

(Rausch, 2004, s. 35). 

1) Desku tvořila topografická mapa, na které byly umístěny kovové žetony, které 

představovaly vojenské jednotky. Nebylo však odkryto celé herní pole - část mapy, 

kam vojenské jednotky nemohly ze svého postavení „dohlédnout", byla překryta 

pískem. V závislosti na změně postavení jednotek se pak jednotlivé úseky mapy 

postupně odkrývaly. 

2) Poprvé se v této hře začalo využívat hrací kostky. Výsledek hodu kostkou sloužil 

k určení vnějších vlivů na bitevním poli, jako nepříznivý vítr, teplota, technické závady 

na vybavení, nedostatek potravin apod. Do vojenské hry, kde až dosud záleželo pouze 

na schopnostech protihráčů, tak vstoupila náhoda. 

Na konci 19. století došlo k výrazné proměně vojenských her. Dosud užívané žetony, 

kartičky a kovové značky nahradily cínové figurky vojáčků. Příčina této změny 

spočívala v tom, že se hry začaly pomalu rozšiřovat i mezi civilisty (zpočátku se však 

jednalo především o vojenské veterány a nadšence). Objevila se tak nová možnost 

využití těchto her pro oblast zábavy. Neustálé zdokonalování cínových figurek, které 

hráči propracovávali a zdobili do těch nejmenších podrobností, a jejich sběratelství 

nebylo jedinou oblastí, ve které změny vojenských her nastaly. Hráči soustředili 

pozornost i na pravidla her, kterých stále přibývalo. Významně vzrostl i podíl náhody 

uplatňované při hře, takže kostka se stala nedílnou součástí každé nové figurkové 

vojenské hry. 
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Na začátku dvacátého století do dalšího vývoje zasáhl Herbert Wells - jeden z 

vášnivých hráčů. V roce 1915 publikoval amatérská pravidla vlastní vojenské hry pod 

názvem Little Wars, která zaznamenala obrovský úspěch. Hra byla poutavá a její 

pravidla byla poměrně jednoduchá. Hráč již nepotřeboval hlubší znalostí z oblasti 

vojenství, aby se hry mohl zúčastnit. Díky H. Wellsovi výrazně vzrostl zájem o 

vojenské figurkové hry, nových hráčů přibývalo především v Anglii a USA. 

Po druhé světové válce již bylo patrné, že došlo k výrazné proměně cílové skupiny 

hráčů. Největší hráčská platforma se utvořila v USA a nezahrnovala pouze aktivní 

vojáky a vojenské nadšence. Rozšířila se o mladé lidi, především studenty, kteří brzy 

začali mezi hráči převažovat. Na vzniklou poptávku po strategických figurkových hrách 

zareagoval Ch. Roberts, který založil společnost, která se specializovala na produkci 

těchto her v Americe - The Avalon-Hill Games Company. Zájem však stále rostl, a tak 

jeho příkladu brzy následovali další obchodníci. Společností zaměřených na produkci 

her přibývalo. Vzrůstala poptávka, přiostřovalo se konkurenční prostředí. To 

znamenalo, že každá společnost se snažila o inovace, které by zaujaly co nejvíce hráčů a 

zvýšily tak poptávku, a tím i zisk. Bylo jen otázkou času, kdy se stávající vojenské hry 

promění. 

Změny na sebe nenechaly dlouho čekat - Dave Wesely a Dave Arneson posunuli 

klasické vojenské hry o velký krok směrem k současným hrám na hrdiny. 

D. Wesely se zajímal o teorii simulačních her a zaujaly ho hry s více hráči, kde mají 

jednotliví účastníci různé cíle a schopnosti, a hry „s nenulovým součtem", v nichž 

mohou hráči dosáhnout úspěchu i jinak než na úkor ostatních. (Hry s nulovým součtem 

zahrnovaly do té doby většinu vojenských her, kdy protistrany soupeřily o vítězství. 

Výhra jedné strany znamenala porážku protivníka - výsledný součet výhry a prohry byl 

označován nulou.) Významným problémem vojenských her byly neustálé spory o 

výklad pravidel. Wesely při pátráních po teoriích her objevil knihu Strategos: 

American Game of War od Charlese A. L. Tottena. Tato kniha z roku 1880 popisovala 

složitou simulační válečnou hru, zastaralou a nepříliš zajímavou. Obsahovala však také 

jednu klíčovou myšlenku: aby mohla simulační hra fungovat, musí mít nezúčastněného 

rozhodčího, který bude kontrolovat průběh a rozhodovat spory. 

Wesely se rozhodl vzkřísit tuto myšlenku a použít ji ve své figurkové hře, jejíž děj 

zasadil do fiktivního německého města Braunstein. V rukou hráčů, zvyklých na 
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figurkové bitvy armád, kteří se s ničím podobným předtím nesetkali, se k Weselyho 

zklamání proměnila hra v naprostý zmatek - hráči a jejich figurky se bezvýsledně honili 

po Braunsteinu. Tento zmatek považoval Wesely za neúspěch, protože tím zklamaly 

jeho pečlivě vypracované teorie řízení her. Navzdory jeho prvotnímu zklamání se však 

tato hra setkala s úspěchem - hráče, které inovace zaujaly, požadovali po Weselym 

vytvoření dalších podobných her. Do konce šedesátých let se figurkové hry, obohacené 

o Weselyho principy, rozšířily. Zatím však byly stále považovány i prezentovány jako 

součást válečných her. S jejich vzrůstající oblibou rostly i požadavky na jejich neustále 

zlepšování. Wesely reagoval dalšími inovacemi, které znamenaly vždy posun blíže 

k hrám na hrdiny, jak je známe dnes. Nejdůležitější byly tyto (Arneson, 2004, s. 42): 

- Když mají hráči různé cíle nebo když mají jednat společně či proti sobě, potřebují 

rozhodčího, který bude řídit jejich protivníky, popisovat prostředí a rozhodovat o 

pravidlech. 

- Když má hráč jen jednu figurku, může ho tato figurka zastupovat, představovat. 

- Postavy je možné používat znovu a znovu a jednotlivé hry je možné spojit do jednoho 

tažení, které popisuje nějaký souvislý příběh. 

- Pokud prostředí není svázáno s jedním určitým místem, mohou postavy jít kamkoliv a 

dělat cokoliv. Z toho plyne, že mohou dělat o mnoho víc než jen bojovat s jinými 

postavami. 

S tímto posledním objevem se zrodilo skutečné hraní na hrdiny. K vytvoření první hry 

na hrdiny zbýval poslední krok - vytvořit takové prostředí, které bude přitažlivé pro 

většinu hráčů. 

Dave Arneson byl další významnou postavou v počátcích her na hrdiny. Žil 

v Minneapolis a zde také aktivně působil jako rozhodčí v celé řadě vojenských 

figurkových her. I on, podobně jako Wesely, cítil, že tyto hry skýtají velký potenciál, 

jen je třeba nalézt nové způsoby, jak je dále rozvinout. Do dalšího vývoje her zasáhl 

v následujících oblastech (Arneson, 2004, s. 45): 

- Přenesl hru do prostředí heroické fantasy. Vymyslel si středověké hrabství Blackmoor, 

hráči byli přeneseni do vzdálené minulosti, do světa nestvůr a kouzel. 
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- Postavy byly zpočátku chápány jako hráči sami, kteří se se svými aktuálními 

schopnostmi, znalostmi, dovednostmi ocitli v minulosti. To však způsobovalo řadu 

komplikací - nejen že některým hráčům to bylo nepříjemné, ale zejména toto úplné 

přenesení hráče oslabovalo účinek hry. Arneson totiž postavy představující hráče sice 

v průběhu hry ohrožoval, ale nikdy se je neodvážil zabít. Tento nedostatek byl vyřešen, 

když Arneson našel inspiraci v jednom z prvků hry Fight in íhe skies, která využívala 

myšlenku stáje postav, ze které si hráč jednu vybírá. Tento prvek Arneson převzal do 

své hry, vytvořil vlastní galerii postav pro Blackmoor a z hráčů se tak stali herci. 

- Postavy, které hráč představoval, nebyly neměnné, ale jejich schopnosti bojovat a 

kouzlit se zlepšovaly s herní zkušeností. Čím více nepřátel hráči porazili, tím se jejich 

schopnosti dále prohlubovaly. Arneson tak zavedl myšlenku vývoje postav. 

- Při jedné z her poslal Arneson hráče za splněním úkolu do podzemních labyrintů, ke 

kterým nakreslil přesné mapy. Hráči zde nepotřebovali dosud používané figurky a 

pouze v představách vstoupili do smyšlených chodeb bludiště. Zde se hráči střetávali 

s nestvůrami, které museli přemoci, aby se dostali k ukrytým pokladům. Systém 

podzemních chodeb velmi zpřehlednil dobrodružství a ujasnil taktické možnosti. Na 

základě této herní zkušenosti vytvořil jeden z hráčů Dave Megarry deskovou hru 

Dungeon, která jasně ukázala výhody dobrodružství v bludišti, jež se od té doby stalo 

tradičním místem pro fantasy dobrodružství (název později vzniklé hry Dungeons and 

Dragons byl převzat z této hry, stejně jako myšlenka podzemních labyrintů). 

- Fantasy tažení se zpočátku obešlo bez psaných pravidel a záviselo pouze na 

rozhodnutích Arnesona, který hru řídil. Hráči však začali požadovat standardní systém 

pravidel souboje, aby hodnocení výsledků bylo objektivnější. Pro vytvoření pravidel 

přizval Arneson spoluautora vojenské figurkové hry Chainmial a velkého fanouška 

fantasy Garryho Gygaxe. 

G. Gygax (1989) vytvořil jako první pravidla pro souboj hrdinů s fantastickými 

nestvůrami, který vyšel v roce 1972 jako „fantasy doplněk" k druhému vydání vojenské 

strategické hry Chainmail. Autor byl ovlivněn vzrůstající popularitou fantasy literatury 

a tak jeho doplněk obsahoval pravidla pro nestvůry a jiné tvory, než bytosti lidské rasy 

převzaté převážně z díla J. R. R. Tolkiena: hobity, trpaslíky, elfy, skřety, orky, troly, 

draky, balgory a enty. V pravidlech jednotlivé figurky již představovaly samostatné 
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hrdiny. Někteří z nich byli zároveň i kouzelníky, a proto k pravidlům přibyla i možnost 

užívání zaklínadel, která mohla ovlivnit průběh bitvy. Arneson začlenil nová pravidla 

do své původní hry a on i Gygax byli z výsledku nadšeni. Gygax se proto ujal úkolu 

sepsat všechna pravidla nové hry na hrdiny, vydání se ujala společnost Tastical Síudies 

Rules (Gyrax byl jejím spoluzakladatelem). 

V roce 1974 tak vyšla první oficiální a kompletní hra na hrdiny pod názvem Dungeons 

and Dragons. Podtitul, který jasně ukazoval spojitost s původními strategickými 

vojenskými hrami, zněl: Pravidla pro středověké válečné hry stužkou a papírem a 

figurkami. Vydavatelé od vydání této hry přiliš neočekávali (první náklad nepřesahoval 

2000 výtisků). Předpokládali, že tato hra zaujme jen malou podmnožinu těch, kdo se o 

středověké válečné hry zajímají. Hra však přilákala řadu nových hráčů nikoliv z řad 

hráčů válečných her, ale ze skupiny příznivců fantasy literatury. Hra se dočkala 

obrovského úspěchu, který byl způsoben právě tím, že děj zasadili autoři do fantasy 

světa. Je třeba se podívat na žánr fantasy podrobněji, abychom lépe porozuměli tomu, že 

tento nečekaný úspěch bylo možné vzhledem k situaci v USA docela dobře očekávat. 

Fantasy literatura a její vliv na úspěch hry Dungeons and Dragons 

Fantasy je literární žánr, který je v současné době poměrně rozšířený. Nicméně výraz 

„fantasy" se objevil a začal užívat teprve na přelomu šedesátých a sedmdesátých let. Do 

té doby existovala pouze mnohem rozsáhlejší a nadřazená kategorie označovaná jako 

„fantastika" nebo také „fantastická literatura", kam se řadila veškerá literatura, která 

nebyla realistická, přičemž rozhodování o tom, co je a co již není realistické, bylo i pro 

literární teoretiky mnohdy obtížné. Známým žánrem fantastické literatury bylo sci-fi. 

Od začátku dvacátého století, kdy se tento žánr plný vynálezů, technologií budoucnosti 

a neznámých planetárních systémů rozšířil, získal řadu příznivců. Kam však zařadit 

příběhy, které se sice podobně jako příběhy science fiction odehrávaly ve smyšleném 

světě, ale postrádaly jakoukoliv souvislost s vědou a technikou? Tento problém nebyl 

nijak řešen až do šedesátých let. Existovala a vznikala sice díla, která bychom nyní bez 

zaváhání zařadili do žánru fantasy, ale byla spíše ojedinělá a nezískala si většinou přízeň 

většího množství čtenářů. Autory takovýchto děl byli například William Morrise 

(1834-1896), Edward Plunkett (1878-1956), Eric Ruder Edisson (1881-1945) či Henry 

Rider Haggard (1865-1925). 
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Díla těchto autorů z přelomu století zapadla kvůli nedostatku zájmu o tento typ 

literatury. Příběhy o udatných hrdinech, kouzelnících a vítězství dobra byly pokládány 

za pohádkové příběhy, které si nezaslouží pozornost dospělého čtenáře. Prvky 

fantastické literatury tak byly odsouzeny k tomu, aby živořily v literárně pokleslém 

žánru, který se objevil v Americe ve 20. letech a byl označován jako „weird fiction". 

Jednalo se zejména o jednotvárné příběhy opakující téměř neměnný scénář. Silný, 

čestný a spravedlivý hlavní hrdina ve vzdáleném a nebezpečném světě bojoval 

s temnými silami, kouzly a nestvůrami, aby pak děj vyvrcholil střetnutím se silným 

protivníkem, kdy hrdina jen o vlásek unikl smrti a dostal vytouženou odměnu - nejlépe 

bohatství či krásnou ženu. Svět byl vykreslen velmi černobíle - na jedné straně stálo 

zcela evidentní a nezaměnitelné dobro, na odvrácené straně ošklivé a hrozivé zlo, proti 

kterému je třeba bojovat. 

Žánru weird fiction dominovaly povídky, které vycházely ve specializovaných 

časopisech, jedním z nich bylo i periodikum Weird Tales založené roku 1923. Kromě 

fantasy ale publikoval i jinou fantastickou literaturu, především z oblasti žánru science 

fiction. Časopis určený pouze pro fantastické povídky vznikl roku 1939 pod názvem 

Unknown. Fantastické povídky se v té době netěšily takovému zájmu jako science 

fiction. Když pak v roce 1943 musel vydavatel z důvodu nedostatku papíru v průběhu 

války volit, jestli zachová časopis s tematikou science fiction, nebo Unknown, 

jednoznačně zvítězila science fiction. V pomyslném souboji o čtenářskou přízeň, který 

vedla science fiction s dosud nepojmenovaným žánrem fantastických příběhů, science 

fiction jednoznačně vítězila. A to i v padesátých letech, kdy se stala neodmyslitelnou 

součástí vlny paperbacku. Oproti tomu se jen malý počet fantastických románů dočkal 

paperbackového vydání, většinou zapadly a staly se nanejvýš sběratelskou záležitostí. 

Vše se mělo změnit v roce 1965, kdy se v prodeji objevilo paperbackové vydání trilogie 

J R. R. Tolkiena Pán prstenů. 

Tolkien byl profesorem anglického jazyka a anglosaštiny v Oxfordu. Obdivoval díla 

severské mytologie, byl okouzlen zvláštními světy finské ságy Kalevaly a islandské 

Eddy, inspirací k tvorbě mu byly i evropské hrdinské eposy, z pozdějších autorů byl 

ovlivněn především zmíněným W. Morrisem. Jeho prvním vydaným dílem byl v roce 

1938 Hobit aneb cesta tam a zase zpátky. Příběh o hobitovi začal Tolkien vyprávět 

svým dětem jako jednu z mnoha pohádek pro pobavení a ze začátku ho ani nenapadlo, 
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že by se příběh měl jakkoliv propojit s jeho vážnou a obsáhlou mytologií. Té se již po 

několik let intenzivně věnoval v rámci práce na vlastním smyšleném světě Silmarillion. 

Na základě zcela náhodné inspirace mu do hlavy vklouzlo slovo „hobit" a Tolkien se 

rozhodl, že zjistí, kdo to hobit je, a něco si o něm vymyslí. Hravý a veselý příběh pro 

děti začal propojovat s legendami, hobita přidal ke stvořením, které již vymyslel pro 

Středozem, a jeho příběh začlenil do svého smyšleného světa. Původní záměr vytvořit 

fantastickou pohádku byl dalece překročen - klasický koncept pohádky, kdy se hrdina 

vydává do světa kouzel byl obohacen o mnohé prvky ze severské mytologie, postavy a 

jejich charaktery byly velmi precizně vykresleny. Dílo bylo určeno pro dětské čtenáře, 

ale spíše než k pohádce se blížilo literatuře na pomezí heroické a fantastické epiky 

(Carpenter, 1993). Hobit vzbudil velký zájem čtenářů, kteří netrpělivě čekali na jeho 

pokračování. Museli si však počkat dalších 16 let, než byla vydána v Anglii trilogie Pán 

prstenů. Po celou tuto dobu Tolkien pracoval na zdokonalování světa Silmarillion, ve 

kterém se děj odehrával. Byl to svět, ve kterém ožívali elfové, lidé a trpaslíci, sveřepí 

bojovníci a zruční řemeslníci. Nelze vynechat ani skřety, kruté, hloupé a nehezké 

bytosti, které se zrodily z trýzněných elfu, v nichž bylo zničeno vše dobré. Tolkienova 

říše je však obydlena ještě mnoha jinými podivuhodnými tvory známými z pověstí, jako 

např. draky, obřími pavouky, vlkodlaky či mluvícími orly a také tvory, které nikde jinde 

nenajdete, jako např. ohnivý balrog, děsiví nazgúlové či stromovatí enti. 

Tolkien svůj svět vytvořil a popsal s neuvěřitelnou pečlivostí. Detailně zpracoval dějiny 

všech národů obývajících jeho smyšlenou zemi Silmarillion, vypracoval pro jednotlivé 

rody genealogické tabulky, vytvořil „elfstinu" a další jazyky, podrobně popsal zvyky 

jednotlivých ras, přidělil jim kalendáře a různé počítání času dle letopočtů. Na mnoha 

stranách načrtl zeměpis Středozemě a ke každé své knize přiložil mapy míst, kde se 

odehrává jejich děj, tak aby na nich mohl čtenář sledovat putování hrdinů. Není možno 

neobdivovat důslednost, s jakou Tolkien postupoval a na které si zakládal. Není proto 

divu, že trilogie čítala více než 1000 stran rukopisu, ke kterému patřilo ještě 137 stran 

přílohy - vysvětlující dodatky, mapy míst, genealogické tabulky. 

Hobiti, kteří tímto světem v trilogii putují, aby splnili důležité poslání, uchvátili 

anglické čtenáře. V roce 1965 byla trilogie vydána v Americe a způsobila skutečnou 

senzaci. Množství čtenářů a nadšenců se začalo počítat v milionech. Tolkienovy knihy 

znamenaly tak nápadný komerční úspěch na poli literatury, že ho vydavatelé nemohli 
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přehlédnout a rychle začali hledat autory, kteří by dokázali napsat podobné knihy. Noví 

autoři přinášející literární světy inspirované Tolkienovou tvorbou na sebe nenechali 

dlouho čekat (např.: Anne McCaffrey, Ursula Le Guin, Paul Anderson, Fritz Leiber). 

Nakladatelé začali zároveň znovu vydávat díla autorů weird fiction z dvacátých let. 

Tolkien bývá označován za „otce fantasy", protože dal svým dílem impuls k tomu, aby 

se fantastická literatura, která dosud přežívala ve stínu žánru science fiction, stala 

samostatným literárním žánrem nazvaným „fantasy". Za „fantasy" bylo rázem 

označováno jakékoliv literární dílo, které neslo známky magie a kouzel, dávných 

hrdinství. Žánrová kategorie se plnila velmi rychle, neboť do ní nebyla zahrnována jen 

nově vznikající díla, ale šlo se také systematicky zpátky proti proudu času. Do fantasy 

tak byly zahrnuty i mýty, legendy a eposy (Holmes, 1981). Vznikla řada definic, které 

se snažily vystihnout tento žánr. 

Od poloviny šedesátých let rostlo množství fantasy literatury i jejích čtenářů. Začaly se 

formovat i jednotlivé podžánry. Z nich nejvýraznější byl označen názvem „Sword and 

Sorcery" (meč a magie). L. Sprague de Camp, autor a historik fantasy, definuje Sword 

and Sorcery takto: "Jedná se o specifický druh fantasy literatury, kde je čtenář přenášen 

do nablýskaného světa, ve kterém jsou všichni muži dobrodruzi, kde ohromné věže 

nádherných měst ční vyzývavě ke hvězdám, kouzelníci mumlají v podzemních 

jeskyních tajuplná zaklínadla, zlí duchové dovádějí v ruinách paláců, pravěké nestvůry 

kráčejí nekonečnými džunglemi, kde osud jedince závisí na meči a kterému vévodí 

stateční hrdinové s nadlidskými schopnostmi" (Sprague de Camp 1963, s. 251). 

Prodej literatury žánru fantasy předčil science fiction. Nabízí se otázka, proč se objevil 

zájem o tyto smyšlené světy, kde se vrací prostý lineární příběh boje dobra se zlem, 

kde se oživuje magie a staré tradice. Možnou odpověď nabízí Lin Carter: "V první 

polovině 20. století bylo ještě možné doufat, že všespasitelný vědecký pokrok vyřeší 

problémy lidstva a splní jeho sny, a tak se s vědeckou pečlivostí vymýšlely příběhy 

science fiction, ve kterých technické zázraky hrály hlavní roli. Následující desetiletí 

ukázala, že je možné tyto vize splnit jen z malé části. Přetechnizovaný svět nás nespasí, 

hledejme tedy možnost utéci někam jinam. Vždy je to něco nového, neprobádaného, 

okouzlujícího. Dá se očekávat, že čím více nás bude všednost a monotónnost okolního 

prostředí ubíjet, tím častěji budou čtenáři v těchto světech hledat útočiště" (Carter, 

1979, s. 86). Světy fantasy takovou cestu Jinam" představují. Ve světech nesvázaných 
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přírodními vědami, nezmapovaných předchozími generacemi, lze zažít a vykonat 

hrdinské skutky. Ať už jako neohrožený hrdina s mečem v ruce, hledající poklady či 

hájící spravedlnost, nebo jako mistr magie, poutník, trpaslík či drak. 

V kontextu vývoje fantasy není nijak překvapující, že v sedmdesátých letech, kdy 

hledali Arneson a Gyrax prostředí, do kterého by zasadili děj své nové strategické hry, 

zvolili právě žánr fantasy - konkrétně podžánr Sword and Sorcery. Vzhledem k tehdejší 

popularitě fantasy literatury není ani nijak překvapující, že se hra setkala s tak velkým 

úspěchem. Hráči vojenských strategických her byli nadšeni, protože prostředí hry bylo 

neobvyklé, neomezené historickými skutečnostmi. Bez obtíží přijali i mnohé změny 

v konceptu - hra nevyžadovala použití žádných figurek, papír, tužka a kostka se staly 

jedinými nutnými herními pomůckami. Veškeré dění hry se přesunulo ze stolu a herní 

desky do hráčovy imaginace. Nadšeni byli také příznivci fantasy literatury, protože měli 

konečně možnost nejen vžít se do postavy hrdiny, ale zároveň za něj myslet, 

rozhodovat, jednat. Mohli se díky hře začít pohybovat ve světě, který vytvořili ve své 

vlastní fantazii. 

Pravidla prvního vydání Dungeons and Dragons přinesla lákavou možnost vlastní 

účasti na dobrodružstvích, o kterých bylo do té doby možné číst pouze v románech, a 

našla mnohé své příznivce v těchto dvou skupinách, přičemž hranice mezi příznivci 

strategických her a fantasy literatury se brzy začaly stírat. 

Fenomén Dungeons and Dragons 

Hra Dungeons and Dragons (DaD) vydaná v roce 1973 byla první hrou na hrdiny a 

dodnes zaujímá pozici nejrozšířenější RPG na světě (Astinus, 1998; Hickman, 1998). 

Definování a odstupňování vlastností a schopností, které zůstalo dosud stěžejní 

charakteristikou RPG, umožnilo hráči vžít se do role postavy, rozhodovat za ni. 

Pravidla byla poměrně jednoduchá, ale hra již obsahovala všechny herní principy (srov. 

Pravidla RPG Dračí doupě, s. 48 n), které se ve hrách na hrdiny uplatňují dodnes. 

Dungeons and Dragons ovlivnila všechny RPG, které později vznikly. Některé převzaly 

Pouze základní herní principy, přenesly je do jiného prostředí s vlastními zákonitostmi a 

pravidly, jiné sejí přiblížily natolik (např. Fighting Fantasy), že je možné považovat je 
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za plagiáty. Dungeons and Dragons bylo předlohou i pro českou hru Dračí doupě, 

připomeňme tedy alespoň rámcově, jak první RPG vypadala. 

Hráči Dungeons and Dragons vybírali ze tří rolí hrdinů, které mohli ve hře představovat. 

Byl jím válečník, kouzelník a kněz. Každá role byla zachycena v pravidlech sadou 

číselně vyjádřených vlastností. Za vlastnosti byly označeny např. „moudrost", „síla", 

„obratnost", míra každé vlastnosti byla vyjádřena číslem v rozmezí od 1 do 20. Míra 

vlastnosti byla částečně určena pro jednotlivé role (např. válečník měl s větší 

pravděpodobností vyšší číslo ve vlastnosti „síla" než kouzelník - mohl získat číslo pro 

tuto vlastnost v rozmezí 8-20, kouzelník v rozmezí 1-15), konkrétní číslo pro jednotlivé 

vlastnosti své postavy získal hráč náhodně na základě výsledku hodu kostkou. Jeden 

z hráčů si nevybíral postavu, ale měl roli nazývanou Dungeon Master (srov. Co je to 

Dračí doupě?, s. 8). Jeho úkolem bylo vytvořit podzemní bludiště (obvykle jej nakreslil 

na papír), do kterého umístil nejrůznější pasti, poklady a nestvůry. Mohl je sám 

vymyslet, nebo převzít z pravidel zčásti nazvané „Bestiář". Takto označená část 

pravidel byla určena pouze pro potřeby Dungeon Mastera - byla to vlastně taková 

zásobárna nestvůr, ze které mohl Dungeon Master vybírat podle svého uvážení ty, které 

chtěl postavit ve svém podzemním bludišti hráčům do cesty. 

Vlastní hra probíhala tak, že postavy hráčů se pohybovaly labyrintem, musely se 

vyrovnat s nástrahami a nacházely ukryté poklady. Veškeré děje probíhaly pouze 

v imaginaci hráčů na základě popisu Dungeon Mastera. Mezi hráči docházelo ke 

komunikaci - každý hráč mluvil přitom za svou postavu. Důležitou součástí hry byl boj 

- výsledek střetnutí byl určen na základě přesně daného sledu hodů kostkou. Výsledek 

hodů kostkou společně s číselnou mírou některých vlastností byl vyhodnocen Dungeon 

Masterem - z číselných hodnot určil, jak boj dopadl a průběh i výsledek hráčům vylíčil. 

Hra končila v okamžiku, když postavy prošly úspěšně celým podzemním bludištěm, 

rozhodly se hru vzdát a bludiště opustit nebo když zemřely. 

Postavy se pohybovaly ve fantasy světě inspirovaném převážně dílem J. R. R Tolkiena a 

R- E. Howarda. V tomto světě mohly postavy i jejich protivníci (za protivníky, nestvůry 

jednal vždy Dungeon Master) využívat magii. Kouzla byla podrobně popsána 

v pravidlech - jaká jsou možná, jakým způsobem je používat při boji. Ve hře byl 

důležitý také primitivní etický princip. Byly určeny čtyři polární morálně-etické 

protiklady označované jako „dobro", „zlo", „řád" a „chaos". Každá postava měla 

23 



zvolený jeden z těchto principů (nebo jejich kombinaci) za vlastní a musela ho 

dodržovat při hře. Pokud hráči hráli v rozporu se zvoleným principem, mohl je Dungeon 

Master potrestat přidělením trestných bodů. 

Zájem o hru se velmi rychle po jejím prvním vydání rozšířil a během roku se prodávalo 

DaD mnohem víc než všech ostatních figurkových her dohromady, takže nakladatelství 

TSR sotva stačilo poptávce (Gyrax, 1989). První vydání bylo sice úspěšné, nicméně 

pravidla hry měla řadu nedostatků - často docházelo k takovým herním situacím, které 

nebyly za použití pravidel řešitelné. Jednotliví Game Masteři si proto začali pravidla 

upravovat, zpřesňovat, rozšiřovat o popisy náboženství, magie, mýtů, krajiny, 

společenského uspořádání. Nakladatelství TSR zareagovalo tak, že se pustilo do 

vydávání nových her na hrdiny. Gyrax proto vytvořil novou hru z prostředí Divokého 

západu Boot Hill, ale brzy se ukázalo, že pro zákazníky není zdaleka tak přitažlivá jako 

heroická fantasy žánru Sword and Sorcery. Hra Tunnels a Trolls, která fantasy svět 

zlehčovala, pobouřila mnoho přívrženců fantasy a také nezaznamenala žádný větší 

úspěch. Nepřišla s ničím originálním - byla spíše plagiátem DaD, ale zjednodušila 

systém pravidel, která se tak stala přístupnější i pro mladší hráče (mladší dvaceti let). 

Ani později vydávané hry se zaměřením na science fiction (Space Qest, Starfaring, 

Space Patrol) se nedočkaly takového ohlasu jako DaD. Zájem o ně se začal zvyšovat až 

v osmdesátých letech. Do té doby byl zájem čtenářů i hráčů téměř výlučně okouzlen 

fantasy světy plné magie, roztodivných ras skřetů, hobitů a elfu. 

Mnohem větší úspěch zaznamenalo nakladatelství TSR, když začalo vydávat přílohy 

rozšiřující DaD, jako například Greyhawk - byl vydán roku 1975 a reagoval na snahy 

hráčů o zdokonalení a rozšíření stávajících pravidel DaD. Výrazně rozšířil množství 

postav, které si hráči pro hru vybírali, pro Game Mastery nabízel velké množství 

podrobně popsaných „nestvůr", kouzel a magických předmětů, ale především přesunul 

děj hry z bezejmenných bludišť v podzemí do konkrétního a kompletního virtuálního 

světa - fantasy země nazvané Greyhawk. Na konci roku 1975 následoval další dodatek 

ke hře pod názvem Blackmoor - opět přidával nové postavy a rozšiřoval pravidla (brzy 
na to byly vydány další dodatky pod názvy Kldritch Wizardry, Gods, Demi-Gods and 

Heroes). 

Jak rostl náklad TSR, začala se souběžně na trhu objevovat dobrodružství vydávaná 

vlastním nákladem hráčů DaD, společné fanziny (tzn. zájmová periodika obvykle 
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vydávaná nakladatelstvími) a amatérsky vydávané časopisy, které obsahovaly rozšíření 

o opravy pravidel, diskuse o různých způsobech hry, zprávy o taženích nebo malé 

jeskyně. Hlavními centry, kde se hra rozšířila a kde se hráči se nejvíce zapojovali do 

vydávání fanzinů, byly největší aglomerace východního a západního pobřeží - Boston, 

New York, San Francisco a Los Angeles a stát Texas. V roce 1976 začal vycházet i 

první oficiální časopis specializovaný na hry RPG - Dragon. V této době již byly hry 

RPG zcela odděleny od strategických figurkových her a začaly být chápány jako nová a 

specifická kategorie her označovaná jako RPG neboli Hry na hrdiny. 

V roce 1977 si TSR uvědomilo, že poptávku neuspokojí pouhými doplňky pravidel, a 

vydalo proto souborný Dungeons and Dragons Basic Set, který byl souborným úvodem 

do her na hrdiny. Zaznamenal obrovský úspěch a během deseti let se prodalo několik 

milionů výtisků. Rok po jeho prvním vydání byl vydána dále přepracovaná a vylepšená 

hra DaD pod názvem Advanced Dungeons and Dragons {ADaD), která měla sjednotit 

všechna pravidla DaD do jedné všezahrnující hry. Mnoho hráčů přešlo k důkladnějšímu 

systému ADaD (měsíčně se prodávalo přes 7000 výtisků), ale mnozí zůstali u 

původního DaD buď proto, že dávali přednost jednoduchosti starého systému, nebo 

proto, že hráli své domácí podoby DaD, které byly s ADaD nekompatibilní. 

Hráči fantasy žánru RPG se rozdělili do tří skupin: 

Hráči Advanced Dungeons and Dragons - dosud nejpočetnější 

Hráči Dungeons and Dragons a jeho variant - 2. nej početnější 

Hráči nových herních systémů - z nových systémů byl nej nápaditější 

RuneQest (Chaosium, 1976), velmi dlouho si držel pozici třetí nejoblíbenější fantasy 

RPG. Hra byla zasazená do fantasy světa Glorantha, který byl inspirován kulturou 

starověkého Řecka a Mezopotámie. V tomto systému si hráč vybírá z nabídky 

dovedností ty, které se nejvíce přibližují jeho představám o hrdinovi. Greg Stafford, 

tvůrce Runě Qestu, přikládal velký důraz mýtům a náboženství. Proto v jeho hře 

mytologie a historie splývají a větší magické schopnosti získává postava členstvím 

v jednom z velkých náboženských kultů. Tak se zde vysvětluje existence magie a oblast 

vývoje postav získává větší hloubku. Hrdinové této hry byli také méně mocní a 

zranitelnější než ve hře Dungeons and Dragons, což usnadňovalo hráčům vžít se do své 

postavy. Rune Qesl ovlivnil mnohé další RPG a stal se i inspirací pro dobrodružství 

v rámci DaD a ADaD. 
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Rozvoj nových žánrů RPG v 80. letech 

Ačkoliv hra Dungeons and Dragons byla první hrou na hrdiny vůbec, stala se 

synonymem RPG a na dlouhou dobu zastínila svou popularitou další vznikající hry, 

nemohla vývoj nových her zastavit. Pomalu se začaly objevovat hry měnící stereotypy 

nastolené hrou Dungeons and Dragons a zasahující i do jiných žánrů než je fantasy. I 

ony si získaly své příznivce. Jednalo se o žánr science fiction, comics a horor. 

Science fiction žánr RPG 

První hrou tohoto žánru byla Star Fighting, následovaná hrou Metamorphosis Alpha. 

Jak již bylo zmíněno výše, tyto hry ne nesetkaly s velkým úspěchem a zůstaly ve stínu 

DaD. První hrou, která měla úspěch a zároveň vycházela z žánru science fiction byla 

Traveller. Je zajímavé, že její úspěch provázela obdobná situace jako DaD. Podobně 

jako úspěch DaD byl do značné míry ovlivněn velkou popularitou fantasy literatury 

v sedmdesátých letech, Traveller čerpal z aktuální popularity filmu Star Wars (byl 

uveden do kin v roce 1977 - tedy ve stejném roce, kdy byla vydána tato hra). Obsahoval 

velmi propracovaný virtuální svět tvořený množstvím hvězdných soustav, obydlených 

roztodivnými živými formami. Většího ohlasu se ze stejného důvodu dočkala později i 

hra Star Wars (1987) a další hry inspirované a podpořené filmovou produkcí science 

fiction: Star Trek, Alien, Ghostbusters. 

Comicsový žánr RPG 

Comicsový žánr her se oproti ostatním nijak výrazně nerozšířil mimo oblast Spojených 

států. V Evropě nemá comicsová tvorba takovou tradici ani množství příznivců, takže 

ani RPG s tímto zaměřením zde neprorazily. Oproti tomu v Americe byly kreslené 

příběhy velmi populární a mnoho jejích příznivců neodolalo možnosti stát se ve hře 

svým oblíbeným superhrdinou. Nejznámějšími RPG tohoto žánru se staly: Champions 

(1982), Villains and Vigilantes (1984), Golden Heroes (1986). 

Hororový žánr RPG 

První hra, která přenesla děj do prostředí hororu, byla Call of Cthulhu (1982). Prostředí 

hry bylo inspirováno hororovými povídkami spisovatele Lovecrafta. V této hře hráči 

oproti tradičnímu stereotypu Dungeons and Dragons již nepředstavovali postavy 
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udatných a nepřemožitelných hrdinů dávnověku. Jejich postavy byli obyčejní lidé se 

svými slabostmi a chybami, kteří se museli vypořádat s nadpřirozenými nepřáteli. 

V roce 1991 se na trhu objevila nová hra zasazená do hororového prostředí - Vampire: 

The Mascarade. Také přinesla významnou změnu v pojetí hrdinů a celého prostředí hry. 

Odehrávala se v aktuální reálné současnosti, která se lišila pouze tím, že ve společnosti 

žili upíři. Těmito upíry se stali samotní hráči - jejich postavy. Došlo tak k úplnému 

převrácení původního stereotypu, který byl nastolen Dungeons and Dragons a dosud 

byl ve všech pozdějších hrách dodržován. Hráči v této hře přestali být hrdiny, kteří 

bojují proti monstrům, ale sami se monstry, nestvůrami ve hře stali. Pojetí hrdinů jako 

monstrózních bytostí, které stojí na okraji společnosti, ke které mají ambivalentní až 

nepřátelský vztah, přetrvalo a dále se rozvíjelo v dalších hrách. Za mnohé můžeme 

jmenovat Máge: The Ascencion, Mummy: The Ressurection, Changeling: The 

Dreaming. 

Tažení proti RPG 

Osmdesátá léta byla pro RPG hry obdobím obrovské expanze, rozvoje nových žánrů i 

objevování nových herních principů. Herní průmysl se vzrůstajícím počtem příznivců 

těchto her vykazoval obrovské zisky. Období bylo označováno jako „zlatý věk" her na 

hrdiny. Z hlediska rozvoje těchto her to platilo, avšak osmdesátá léta byla zároveň 

desetiletím, kdy tyto hry začaly vyvolávat veřejné znepokojení, které se rozrostlo a 

prohloubilo až do té míry, že tyto hry byly označovány za „ďábelskou hru, která vede 

děti a dospívající k démonologii, čarodějnictví, woodoo, vraždám, sebevraždám a 

znásilnění, duševním nemocem, sexuální perverzi a satanským rituálům" (Hickman, 

1988, s. 5). 

Jak došlo k tomu, že se hry RPG, kterým dosud „nehráčská" veřejnost nevěnovala 

velkou pozornost, ocitly pod tlakem takových obvinění? Vše začalo v roce 1979, kdy 

šestnáctiletý student Michiganské university J. D. Egbert III zmizel ze školy. V jeho 

pokoji byly nalezeny nákresy podzemních parních tunelů a příručka pro hry Dungeons 

and Dragons, jíž byl Egbert nadšeným hráčem. Policie nemohla chlapce nalézt, a tak se 

jeho pátrání ujal soukromý detektiv. Ten na tiskové konferenci vystoupil 

s přesvědčením, že Egbert odešel vyzbrojen napodobeninou meče do podzemních 

Parních tunelů hrát hru DaD. Byl naprosto přehlédnut fakt, že hra se odehrává pouze u 

stolu a pomůckami jsou jen tužka a papír, přehlédnuta zůstala i skutečnost, že parní 
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tunely jsou tak úzké, že se v nich nedá téměř pohybovat. Média se s nadšením chopila 

této zprávy a hra Dal) začala být v souvislosti s tímto případem prezentována jako 

nebezpečná posedlost podobná kultu, která je hrozbou pro děti (Schnoebelen, 1986). 

Tento případ přenesl pozornost na tuto hru, která byla dosud vnímána jako jedna 

z mnoha volnočasových aktivit mladých lidí, o kterých měla širší veřejnost jen mlhavé 

povědomí. Po měsíci pátrání se chlapec objevil a případ zapadl, ale hra Dungeons and 

Dragons byla v povědomí veřejnosti uložena jako nebezpečí, které vede k sebezničení. 

Zneklidněni začali být především rodiče, kteří dosud věděli pouze to, že jejich děti tuto 

hru hrají. O hře samotné neměli žádné bližší informace a nyní dostali strach, že jejich 

děti hře „propadnou", přestanou rozlišovat mezi hrou a skutečností a navždy zmizí ve 

světě plné jeskyní a draků. Hry RPG s sebou přinesly složitá pravidla a specifický jazyk 

hráčů, který je pro nezasvěcené nesrozumitelný. Může snad „nezasvěcený" člověk 

rozumět takovému komentáři? „Ty skřeti se vyhrnuli ze sklepení a já stál ve předu, tak 

jsem to hodil na iniciativu a vyšlo to, tak jsem ho zabil. Měl docela malý obranný číslo. 

Ale pak jsem chtěl seslat modrý blesky, ale netrvalo ani dvě kola, než se na mě vrhnul 

další a seknul mě do nohy. Stálo mě to dva životy a úplně na nic jsem vyplácal dva 

Magy. Na druhý úrovni bych takovej qest nečekal. PJ mi za to ještě sebral zkušenost, že 

prej bych už měl vědět, že kouzla jsou v takový situaci proti skřetům na nic" (úryvek 

rozhovoru mezi účastníky PragoConu 2004). 

Tracy Hickman (1989) hovoří v této souvislosti o hráčích RPG jako o uzavřené 

společnosti zasvěcených, které označuje jako „insiders". Složitá pravidla RPG a 

specifické výrazy ve vzájemném dorozumívání jsou neodmyslitelnou součástí těchto 

her. Díky tomu je postavena bariéra mezi těmi, kdo hru hrají - „insiders"- a těmi, kteří 

stojí vně této společnosti - „outsiders". „Outsiders" disponují jen omezenými a kusými 

informacemi, které skrze tuto bariéru proniknou. Mohou se dozvídat, že hra je plná 

„nemrtvých", „skřetů",lze „sesílat kouzla", „zabíjet nestvůry", „kupovat zbraně" apod. 

Z těchto informací si pak „outsiders" vytvoří vlastní představu o podobě a průběhu hry. 

Hráči jsou rádi, že mohou mít nějaké tajemství, nějakou aktivitu, mohou být součástí 

uzavřené společnosti, do které rodiče nevidí a nemohou bez jejich pomoci proniknout. 

Není proto nijak překvapující, když se rodičů zmocní strach, že jejich dítě věnuje tolik 

času aktivitě, o které oni mnoho neví a kterou nelze kontrolovat. 
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V roce 1982 došlo k sebevraždě, která měla již daleko větší dopad na RPG. 

Šestnáctiletý Irving Pulling se zastřelil pistolí, kterou našel v matčině domě. Tato 

sebevražda mohla zůstat zaznamenána pouze jako jeden z více než 5000 podobných 

činů, kterých se ročně dopustí mladí Američané ve věku 15-24 let. Ačkoliv chlapec 

trpěl chronickou depresí, projevoval se maladaptivním chováním, pro které byl 

opakovaně hospitalizován, jeho matka P. Pullingová na veřejném vystoupení prohlásila 

hru Dungeons and Dragons zodpovědnou za chlapcovu smrt. Obvinila také učitele, 

který ve škole vedl skupinu hráčů RPG, že několik dní před tragickou událostí při hře 

uvrhl na jejího syna „prokletí smrti". Nikdo ze spoluhráčů jejího syna tuto skutečnost 

nepotvrdil, to však Pullingovou nezastavilo a případ dovedla až k soudu.Tam se snažila 

dokázat, že RPG má na děti „zhoubný" vliv - pod vlivem hry přestávají rozlišovat mezi 

hrou a realitou. Případ nevyhrála, ale rozhodla se, že bude proti těmto hrám a jejich 

vlivu dále bojovat (Schnoebelen, 1986). 

V roce 1983 pro tento účel založila společnost Bothered Abouí Dungeons and Dragons 

(B. A. D. D). Tato společnost začala agitovat proti veškerým hrám RPG. Tiskla 

informační brožury a letáky, pořádala přednášky, živé protestní akce, které měly za cíl 

informovat veřejnost o nebezpečí RPG. Kampaň byla tak výrazná, že brzy získala 

pozornost médií. V tisku i v televizních pořadech se začaly objevovat zprávy o 

nebezpečích, která s sebou nesou RPG. Pullingová získala podporu psychologa 

Thomase Radeckiho, který ve společnosti vystupoval jako autorita potvrzující názory 

Pullingové, která se zapojovala do soudních procesů s mladistvými vrahy. Snažila se je 

hájit s tím, že své činy spáchali pod vlivem hry Dungeons and Dragons. Ne hráči, ale 

hraje zodpovědná za jejich činy. Radecki přičítá RPG 125 obětí a prohlašuje "Důkazy 

v případech jsou přesvědčivé. Nemám žádných pochybností o tom, že hra Dungeons 

and Dragons je příčinou toho, že mladý člověk pod jejím vlivem zabije sebe, nebo 

jiného člověka. Hraje nezastavitelným strojem na násilí. Je mi jasné, že hra znecitlivuje 

Člověka vůči násilí a způsobuje velkou tendenci k násilnému chování." (in: Schnoebelen 

1986, s. 2). 

Do společnosti B. A. D. D. vstupovali především rodiče hráčů, kteří se obávali o své 

děti, významně se zapojily také fundamentalistické a evangelické církve. Všichni 

poukazovali především na to, že hra Dungeons and Dragons používá techniky 

brainwashingu, unáší hráče z prostředí tradičních podpůrných struktur - rodiny a církve 
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do imaginárního světa. Je tím ohroženo i samotné náboženství, protože tradiční 

náboženské hodnoty a systémy jsou přetvářeny z tradiční židovsko-křesťanské tradice 

na víru ve více bohů. Nejsou to však božstva vytvořená ve fantazii, ale přejatá ze 

skutečných starých náboženství. Hráči se učí magii a provádí při hře rituály, kterými se 

vydávají na pospas ďáblu a stávají se tak jeho přisluhovači (Rausch, 2004). Hnutí, 

podporované médii, se během několika let rozrostlo na celonárodní úroveň. Téměř u 

každého násilného činu, vraždy, sebevraždy byla hledána souvislost s hrami RPG. 

Vzhledem k této situaci byla v roce 1987 založena první organizace zastánců těchto her 

- Comittee for íhe Advancement of Role - Playinggames (CAR-PGa). Jejím cílem bylo 

přinést k obviněním protiargumenty a přijít k diskusi založené na skutečných důkazech 

a seriozních vědeckých výzkumech. O rok později vznikla GAMA - asociace herního 

průmyslu na obranu RPG. V následujících letech vznikaly na popud těchto společností 

četné výzkumy a odborné studie, které vyvracely obvinění. Zároveň vliv společnosti B. 

A. D. D. slábl. Mediální a důkazní metody, které společnost používala ve své kampani, 

byly prošetřeny nezávislými odborníky a shledány jako manipulativní. B. A. D. D. 

postupně ztratila přízeň médií i zájem veřejnosti a zapadla. 

Ačkoliv byly důkazy proti RPG shledány neopodstatněnými, v povědomí veřejnosti nad 

RPG stále visí stín pochybnosti. V současné době jsou výstupy proti RPG spíše jen 

ojedinělými počiny jednotlivců, ale zastánci těchto her se problematice dále věnují a 

snaží se stále přinášet nové důkazy o tom, že RPG nepředstavují žádné nebezpečí. 

1.2.2. Vznik RPG Dračí Doupě 

Zatímco ve světě rok od roku získávalo RPG stále nové příznivce, v Československu 

zůstávaly hry na hrdiny dosud neznámé. Tak tomu bylo až do roku 1988, kdy Martin 

Klíma (student UK) přivezl z Anglie hru DaD. Spolu s několika přáteli hru vyzkoušel a 

všem se začala líbit. To bylo podnětem k tomu, aby začal hru překládat. Práce na 

překladu byly přerušeny listopadovými událostmi 1989, a tak se historie začíná psát po 

roční přestávce - v říjnu 1990. Tehdy, na pozadí původních neurčitých plánů vydat 

samizdatově DaD, vznikl Hexaedr. Jeho oficiální název zní "/. Český národní klub 

hráčů a příznivců her na hrdiny" a byl ustaven jako dobrovolná zájmová organizace, 

která sdružuje všechny zájemce o hry na hrdiny. Od počátku bylo cílem Hexaedru 
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propagovat hry na hrdiny mezi českou veřejností. Byl ustaven výbor klubu, v jehož čele 

stál Martin Klíma, a poté také redakční rada zamýšleného klubového časopisu Zlatý 

drak. Záhy se však ukázalo, že zatím není psát o čem ani pro koho - úmysl vytvořit 

první číslo Zlatého draka se tak změnil v potřebu vydat nějakou hru na hrdiny. 

Překlad Dal) byl v té době sice hotový, ale nedal se použít - firma TSR neposkytla 

práva na distribuci DaD v České republice. (Oficiální legální překlad DaD neexistuje 

dosud.) M. Klíma, spolu s M. Bendou, K. Papíkem a V. Kadlečkovou se proto rozhodli 

napsat vlastní hru, inspirovanou DaD, ale s odlišným herním systémem. Po dvou 

měsících se podařilo v nově založeném nakladatelském konsorciu Altar vydat pravidla 

pro první českou hru na hrdiny Dračí doupě. 

První vydání zahrnovalo dvě herní příručky: „Pravidla pro začátečníky - průvodce 

hrou" a „Pravidla pro začátečníky - příručka pro Pána jeskyně" a téměř okamžitě po 

uvedení na trh bylo rozprodáno. V roce 1991 provedl Altar reedici pravidel pro 

začátečníky, pracoval na jeho opraveném vydání, vydal pravidla pro pokročilé a o rok 

později i pravidla pro experty. Dračí doupě bylo jediným produktem Altaru do roku 

1993, kdy se nakladatelství zcela zprofesionalizovalo a rozšířilo svůj záběr i na hry 

vytvořené mimo nakladatelství, licence zahraničních her a knihy žánru fantasy a science 

fiction. 

Příznivců hry Dračí doupě (DrD) stále přibývalo. Vedle Hexaedru, který sdružoval 

hráče a vydával fanzin Zlatý drak, vznikala také řada menších nezávislých klubů. 

Fanzinů věnujících se Dračímu doupěti bylo v roce 1993 již sedmnáct. Hexaedr však 

zůstal nadále největším klubem hráčů. Pro své členy pořádal klubová setkání v různých 

místech republiky a každoročně od svého vzniku také tzv. „Kongres" (víkendové 

setkání za účelem společného hraní DrD v přírodě, získávání kontaktů, předávání 

zkušeností). Kromě toho v rámci Hexaedru vznikly další příležitosti pro společné hraní 

DrD a pravidelné setkávání jeho příznivců. Jsou jimi tzv. „cony" (zkratka slova 

convention: konference, kongres). Jedná se původně setkání fanoušků žánru sci-fi a 

fantasy, která byla pořádána již před vznikem DrD (např. Parcon, Istrocon, Plkon, 

Minicon). Se sílící vlnou zájmu o DrD i další hry na hrdiny pronikající do Čech se 

součástí těchto „conů" stala nově „herní sekce". Hráči si mohli zahrát jak DrD tak nové 

hry, které se objevily na trhu. V roce 1995 byl poprvé uspořádán samostatný herní 

„con" pod názvem Gamecon. Vznikl jako reakce na stále rostoucí popularitu her na 
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hrdiny a stolních her s tematikou fantasy a sci-fi. Jeho hlavní součástí bylo mistrovství 
v 

CR v hraní DrD a vyhlášení nejrůznějších soutěží s touto hrou spojených, pořádaných 

převážně Hexaedrem - O spár zlatého draka, Nejlepšíjeskyně apod. 

Altar zůstal do současnosti jediným nakladatelstvím specializovaným na vydávání her 

na hrdiny v České republice. V současnosti má tři hlavní linie produktů: 1) Dračí 

doupě, 2) Prororoctví, 3) Říše snů. Pro tyto okruhy produkuje 2-3 herní moduly ročně. 

Kromě toho vydává i řadu samostatných her, počítačové hry, časopis Dech draka -

specializovaný na DrD, další hry karetní a počítačové. 

Hexaedr je od roku 1990 stále fungujícím klubem hráčů DrD a příznivců her na hrdiny. 

V posledních letech se jeho aktivity rozšiřují i na oblast deskových a strategických sci-fi 

a fantasy her RPG. Hlavním cílem Hexaedru je sloužit jako zdroj informací. Za tímto 

účelem vydává od roku 1991 zpravodaj Zlatý drak. Vychází 6 čísel ročně, jsou zde 

uváděny kontaktní adresy hráčů, recenze, informace o chystaných akcích a novinkách. 

Klub rozesílá seznamy svých členů, aby mohli hráči najít kontakty ve svém okolí. 

DrD zůstává nedílnou součástí „conů", z nichž nejznámější je původní Gamecon, dále 

např. Hav Con, Prago Con, Bohemia Con. 

32 



1.3. Přehled dosavadního studia RPG 

1.3.1. Výzkumné studie o RPG v zahraničí 

Odborné studie a nezávislé výzkumy se začaly objevovat v Americe a posléze i 

v západoevropských zemích od poloviny osmdesátých let. Lze se domnívat, že zájem 

odborníků byl reakcí na četná obvinění, která se na RPG snesla. Kdyby se ve 

společnosti nezačal šířit strach z vlivu RPG, zřejmě by tyto hry zůstaly stranou zájmu 

sociologů, psychologů a psychiatrů dodnes. Veřejnost a média, která hledala odpověď 

na otázku, zda jsou tyto hry „škodlivé", přiměla odborníky, aby hledali odpověď na 

stejnou otázku prostřednictvím výzkumů. Význam jejich práce spočívá především 

v tom, že přinesli fakta, která umožnila přesměrovat veřejnou diskusi z oblasti 

nepodložené hysterie do oblasti věcné diskuse. V prvních letech výzkumu se studie 

zaměřovaly převážně na srovnání vzorku hráčů RPG s běžnou populací. 

Podívejme se nyní na některé konkrétní výzkumy a závěry, které poskytly: 

- A. Simon (1988, ) zjistil u vzorku hráčů DaD nepatrně signifikantně vyšší skóre 

vCattelově testu 16 PF ve faktoru Q1 (experimentování, liberálnost, svobodné 

myšlení). Výsledky výzkumu byly potvrzeny v roce 1989, kdy výzkum zopakoval 

Carroll a Carolin. 

- Organizace American Associaíion of Suicidology a Center for Disease Control 

provedly vletech 1987/1989 rozsáhlé výzkumy sebevražednosti mladistvých: 

Neprokázalo se, že by hraní RPG mělo k sebevraždám jakýkoliv prokazatelný příčinný 

vztah. 

- R. Carter a D. Lester (1988) ve své studii srovnali vzorek dvaceti hráčů DaD. 

Sledovali ukazatele deprese, sebevražedných představ, extroverze a neuroticismu. 

Průměrné výsledky hráčů se signifikantně nelišily od výsledků kontrolní skupiny 

tvořené vysokoškolskými studenty. 

- G. T. Rosenthal, B. Soper, E. J. Folse(1998) srovnávali ukazatele neuroticismu u 54 

hráčů fantasy RPG se 64 členy Národní gardy. Mezi skupinami nebyly zjištěny žádné 

signifikantní rozdíly s výjimkou zjištění, že hráči v průměru déle spí a častěji se 

oddávají dennímu snění. 

33 



- S. M. Leeds (1995) srovnával skupinu hráčů RPG se skupinou běžné populace a 

zároveň se skupinou satanistů. Pro měření byl použit Eysenckův osobnostní dotazník 

(EPQ-R) a pro zkoumání víry v paranormální jevy test „Belief in the Paranormal Scale" 

(BPS). Výsledky ukázaly, že u hráčů RPG a Satanistů se oproti kontrolní skupině 

projevuje zvýšený zájem o okultní jevy (23%, v kontrolní skupině 6%). 

Provedené výzkumy posloužily především jako důkaz, že „panika", která zavládla 

kolem her RPG, není podložená relevantními fakty (nicméně i kdyby se prokázaly 

rozdíly mezi hráči a běžnou populací, nic by to nedokazovalo, protože výzkumy nic 

nevypovídají o tom, co je příčinou a co následkem). To bylo hlavním důvodem, proč se 

situace kolem těchto her v průběhu devadesátých let uklidnila. Hry však zůstaly v centru 

zájmu některých psychologů, zejména těch, kteří se začali zajímat o možnosti využití 

RPG v oblasti psychoterapie, sociální práce a pedagogiky. 

Především z konce osmdesátých let a z let devadesátých pocházejí případové studie, 

které informují odbornou veřejnost o možnostech praktického využití RPG. Jedná se o 

terapeuty, kteří se setkali s klienty - hráči a hru začlenili do terapie (Blackmon), nebo o 

ty, kteří se cíleně hru pokusili použít jako komunikační prostředek vybrané skupiny 

klientů. Zayas, Lewis(1986) využili RPG jako motivační bázi pro indikovanou skupinu 

klientů. Hra sloužila jako nástroj psychoterapeutické práce s rolemi, nácviku sociálních 

dovedností, zpětné vazby. 

O možnosti využití RPG v oblasti individuální psychoterapie pojednává například W. 

Blackmon (1994). V případové studii popisuje terapeutickou práci s obsesivním 

chlapcem izolovaným od vrstevníků. V průběhu terapie chlapec začal hrát Dungeons 

and Dragons . Blackmon se chopil hry jako terapeutického nástroje, hovořil s ním o 

tom, co prožila jeho herní postava, jak se cítila a z jakého důvodu. Prostřednictvím 

tohoto herního charakteru začal chlapec komunikovat a přemýšlet o vlastních 

prožitcích. Blackmon na základě analýzy této zkušenosti dochází k závěru, že RPG 

může sloužit "k oproštění se od strachu a pocitů úzkosti prostřednictvím zvědomění 

důležitých skutečností. Tím může hra přispět k harmonizaci vývoje a zvýšit schopnost 

interakce s ostatními a cítit se dobře „sám se sebou" (Blackmon 1994, s. 624). 

Někteří autoři uvažují i o možnostech využití RPG v pedagogice. Walton a William 

(1995) uvažují o využití RPG v rámci koncepce „globální výchovy". Uvádějí, že RPG 
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mohou být použity při výuce dějepisu - prostředí hry může odpovídat určitému 

historickému období a žáci je mohou prostřednictvím příběhu poznávat, jejich postavy 

tímto prostředím procházejí a dochází k osvojování poznatků. Svět a postavy v něm 

mohou posloužit pro široké spektrum slohových úloh, v matematice lze využít pro RPG 

typický systém počítání pravděpodobnosti úspěchu v činnosti postavy. 

Zatímco psychologové usilovali (často pouze na základě znalostí základních herních 

principů) o stanovení oblastí a způsobů, kde se dá RPG využít, sami hráči se snažili 

ukázat, že mezi jednotlivými hráči existují velké rozdíly ve způsobu hraní, ztvárnění 

herního světa i postav. Aaron Allstone, který je známým tvůrcem některých RPG, je 

sám jaktivním hráčem. Na základě svých herních zkušeností a pozorování ostatních 

vytvořil seznam typů hráčů, podle toho, jak jejich postavy ve hře jednají v obvyklých 

herních situacích, jaké zbraně si vybírají, jaký je jejich oblíbený způsob smrti apod. 

Přináší následující rozdělení do třinácti hráčských typů (in: Fannon, 1995 s. 63 n): 

1) Stavitel (The Builder) - vyžívá se ve vynalézání nových technologií, zavádění 

institucí a veškerých změnách herního světa. Musí mít možnost docílit některých 

trvalých změn, jinak bude frustrován a přestane o hru jevit zájem. 

2) Kámoš (The Buddy) - takový hráč se účastní především proto, že chce být spolu 

s kamarády, kteří jsou hrou zaujati. Obvykle není sám příliš zaujat a bude rád, až hra 

skončí. Game Master má podle Allstona možnost takového hráče ignorovat, nebo se 

snažit zjistit, co ho baví, a zkusit ho do hry vtáhnout. 

3) Strašlivý bojovník (The Combat Monster) - takový hráč chce, aby jeho postava 

bojovala, bojovala a zase jen bojovala. Hráč nebude spokojený, pokud se jeho postava 

nebude účastnit konfliktů. 

4) Expert na hru (The Genre Fiend) - má podrobně prostudovaná pravidla a vyžaduje, 

aby byla vždy dodržována. Game Mastera neváhá neustále opravovat a navrhovat 

řešení, která jsou v souladu s pravidly. 

5) Napodobovač (The Copier) - takový hráč rád hraje postavy, které zná z filmů, 

televize nebo comicsu. Potíž je v tom, že očekává, že jeho postava bude stejně dokonalá 

a respektovaná jako její předloha. 
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6) Šílený bijec (The Mad Slasher) - jedinou jeho snahou je zabíjet. Je schopen řešit 

situace pouze násilím. Může fungovat pouze ve skupince, kde jsou všechny ostatní 

postavy stejného typu. Jestliže je ve skupince s jinými typy hráčů, může svým 

přístupem ohrozit celou hru a životy celé hráčské skupinky. 

7) Šílený myslitel (The Mad Thinker) - nejvíce času ztrácí vymýšlením, jak by 

vymyslel dokonalý plán a přechytračil protivníka. Vyžaduje při hře hádanky a logické 

úkoly k přemýšlení. Game Master, který musí při hře přemýšlet za všechny cizí 

postavy, se musí hodně snažit, aby s tímto typem hráče držel krok. 

8) Tvůrce (The Plumber) - rád tvoří charakter s detailně propracovanou a složitou 

osobností, veškeré své hraní zaměřuje na dopracovávání své postavy do nejmenších 

detailů. Game Master musí takovému hráči poskytnout množství situací - morálních 

dilemat a emocionálních výstupů, na které by mohl reagovat. Pokud se jich nedostává, 

nebude tvůrce spokojený. 

9) Romantik (The Romantic) - tohoto hráče nejvíce zajímají vztahy mezi jeho 

postavou a ostatními. Game Master musí zajistit dostatek postav, se kterými se hráči 

setkávají. Pokud je v tom hráči zabráněno, nebude se hrou spokojený. 

10) Znásilňovač pravidel (The Rules Rapist) - tento hráč chce vytvářet postavy 

s dovednostmi nebo silami, které obcházejí nebo zneužívají pravidla. Hráč neustále 

předělává své postavy tak, aby dosáhl větší bodové výkonnosti. Pro Game Mastera je 

takový hráč velmi problematický, lze mu těžko vyhovět. 

11) Hvězda (The Showoff) - jeho jediným a největším cílem je, aby byl neustále a za 

všech okolností ve středu pozornosti. Game Master ho může ponechat ve hře 

dominantním, ale je to na úkor ostatních postav, které jsou v jeho stínu. Nebo věnuje 

stejnou pozornost všem postavám a Hvězda se buď přizpůsobí, nebo odejde ze hry. 

12) Tragéd (The Tragedian) - tento hráč si libuje v tragédiích a smutných osudech. 

Touží po tom, aby jeho postava byla zrazována, ztratila všechny své blízké. Ačkoliv je 

to trochu masochista, tvoří zajímavé postavy a pozadí. 

13) Profík z Doveru (The Pro from Dover) - takový hráč vytváří postavy, které musí 

být za každou cenu nejlepší v tom, co dělají. Pokud je postava například vědcem, musí 

být mistrem svého oboru - mít nejlepší šanci v hodu kostkou a také musí mít největší 
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věhlas v širém okolí. Game Master by měl takovému hráči dát občas příležitost ukázat 

svou důležitost. 

Dalším z hráčů, který podobně jako A.Allstone vytvořil na základě pozorování ostatních 

hráčů vlastní typologii, je Bryant Berggren. Rozlišuje pět základních typů hráčů (in: 

Fannon, 1995): 

1) Pravý muž (The Real Man) - hraje drsné postavy válečníků, kteří jsou schopni 

vrhnout se bez velkého rozmýšlení do jakéhokoliv nebezpečí. 

2) Mozek (The Brain) - neustále se snaží přelstít protivníka, vymýšlí důmyslné a 

podrobné plány, řeší s oblibou hádanky. 

3) Divadelník (The Thespian) - je melodramaticky založený, píše sáhodlouhá pojednání 

o minulosti svých postav, při hře se snaží především vést rozhovory. 

4) Magor (The Loony) - hraje potrhle a ztřeštěně, libuje si v žertících, paroduje hru. 

5) Závodník (The Munchkin) - udělal by cokoliv, aby jeho postava měla nejvyšší 

bodové ohodnocení, nejlepší zbroj a nejúčinnější zbraně. Jde za tímto cílem tak 

odhodlaně, že mnohdy neakceptuje pravidla hry. 

Berggren stanovuje u jednotlivých typů i příznačné reakce v různých herních situacích, 

stanovuje jejich oblíbené zbraně, atributy postav, které odpovídají určitému typu 

(celkem popisuje více než 50 položek). S pěti základními typy nevystačí a dále hráče 

rozděluje do 24 „podtypů". Rozlišuje i 25 typů Game Masterů podle toho, jak vedou 

hru, tvoří herní svět, jaké cíle sledují při hře. Uvádí, že i takto rozsáhlá typologie není 

schopna zachytit rozmanitost herních projevů. V osobě jednoho hráče se mohou 

vyskytovat různé kombinace typů i podtypů. Extrémní vyhraněnost v jakémkoliv z typů 

považuje za signál pro Game Mastera, který může očekávat, že takový hráč ohrozí celý 

průběh hry. Dále uvažuje nad různými kombinacemi typů hráčů, kteří spolu mohou hrát 

ve skupině, tak aby byla plně funkční. 

Přínos zahraničních studií a výzkumů týkajících se RPG 

Výzkumy zaměřené na srovnávání hráčů s běžnou populací byly v době největšího 

odporu vůči RPG velmi důležité a zejména díky nim zesláblo pole odpůrců, kteří již 
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nepřinášeli žádné důkazy potvrzující „škodlivý vliv" těchto her. Odborná pozornost 

věnovaná RPG však většinou nepokročila dále za tuto oblast zkoumání. Tématům jako 

jsou vztahy mezi hráči ve skupině, vztah mezi hráčem a jeho postavou, způsob a motivy 

volby určité postavy, osobnostní korelace postavy s hráčem, vztah hráčů 

k vybudovanému fantazijnímu světu či psychologická deskripce členů hráčské 

subkultury se odborníci již příliš nevěnovali. 

Nacházíme některé psychology, kteří se pokusili nastínit možnosti praktické aplikace 

RPG nebo jejích herních principů v oblastech psychoterapie či pedagogiky. Vycházejí 

z případových studií svých pacientů (jako např. zmíněný Blackmon), ale pouze na 

základě znalosti jednoho či několika málo hráčů rozvíjejí teorie o RPG, jejichž platnost 

se snaží rozšířit na celou širokou oblast RPG a celou skupinu hráčů. Je možné nalézt 

několik důvodů, pro něž můžeme tento způsob hledání univerzální teorie her RPG a 

jednotné možnosti jejich užití považovat za problematické: 

1) RPG hrají hráči ve věkovém rozmezí 8-25 let. Nelze se bez dostatečného množství 

výzkumem podložených skutečností domnívat, že hráč v osmi letech je schopný 

nakládat s pravidly stejně jako hráč dvacetiletý. Podobně můžeme předpokládat u těchto 

dvou hráčů mimo jiné rozdílnou motivaci i způsob ztvárnění herní postavy. 

2) Existuje velké množství RPG her s rozdílnými pravidly i „herními světy". Navíc 

pravidla her nebývají nijak striktní - hráči si je přizpůsobují a upravují podle svého. 

Každá herní skupinka tak vytváří jedinečnou podobu hry. K pochopení této hry pak 

nevystačíme pouze s obecnými principy RPG. 

3) Hráči se liší také mírou, kterou se do hry zapojují. Můžeme nalézt hráče, kteří se 

s herní postavou natolik sžijí, že může zrcadlit jejich vlastní osobnost (stím počítá 

Blackmon, 1994), jiní hráči však mohou chápat herní postavu například jen jako svou 

„divadelní roli", kterou se snaží zahrát co nejvěrohodněji. Postavu zvolí náhodným 

výběrem a snaží se o „herecký výkon", nejedná se zde o žádné hluboké zrcadlení. Je 

možné se domnívat, že spektrum způsobů uchopení postavy hráčem je širší. 

Autoři zmíněných typologií A. Allstone a B. Berggen jsou uváděni zejména proto, že 

svým pohledem na hru tvoří pomyslný protipól ke snaze psychologů. Ti znají hry RPG 

jen zprostředkovaně od několika hráčů a na základě jejich výpovědi se pouštějí do 

tvoření teorií o těchto hrách, ze kterých se snaží vytěžit možnost jejich praktického 
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užití. Často shodně hovoří o psychologickém potenciálu těchto her, ale přitom nevyvíjejí 

snahu tento potenciál nějak blíže určit. Hovoří o hře jako vhodném nástroji, ale bez 

znalosti toho, jaký tento nástroj je, jaké je spektrum možného zacházení s ním. Znají 

několik osob, které hru hrály - sledují, jak se tyto osoby vztahovaly k herní postavě, jak 

k ostatním hráčům a postavám, a předpokládají, že stejným způsobem se budou chovat i 

ostatní hráči. 

A. Allstone a B. Berggren měli příležitost sledovat sebe i mnohé jiné hráče při hře. 

Jejich pokusy o typologii mohou přinejmenším ukázat, že existuje velmi široké 

spektrum způsobů, kterými hráči mohou své postavy ztvárňovat. Zároveň však lze 

vysledovat určité opakující se a obvyklé způsoby ztvárnění postavy. Typologie Allstona 

a Bergreena v mnohém připomíná psychologické typologie charakteru či temperamentu, 

jsou však na pohled v mnohém rozmanitější. To by mohlo např. znamenat, že hráč při 

hře získává větší volnost a možnost projevu, které je nucen v reálném světě díky vlivu 

společnosti a norem potlačit. Cílem typologií bylo především to, aby hru usnadnili 

Game Masterům - ti přiřadí hráče podle jeho chování ve hře k určitému „typu" a mohou 

alespoň částečně predikovat jeho chování, případně hru uzpůsobovat tak, aby hráči 

vyhovovala co nejvíce. 

Allstone ani Berggren se nesnažili o vědeckou a podloženou teorii - z tohoto pohledu 

bychom jim mohli mnohé vytýkat (rozmanitost typů může být ovlivněna například tím, 

že došlo ke sloučení několika kritérií např. motivace ke hře a vlastního projevu hráče při 

hře), ale přinesli postřehy, které by stály za pozornost odborníků, kteří se snaží hledat 

způsob praktického alternativního využití RPG. Jejich závěry vyvolávají mnohé další 

otázky. Z pohledu této práce je to například otázka: Existuje vztah mezi tím, jak 

postava jedná ve hře a jak v reálném životě? Existují nějaké vztahy mezi věkem hráče a 

způsobem jeho hry - lze vysledovat pro určitý věk hráče obvyklé způsoby ztvárnění? 

1.3.2. Odborné práce na téma RPG v České republice 

V České republice se hry na hrdiny po roce 1989 staly poměrně rozšířenou aktivitou 

(počet hráčů se pohybuje v řádu desetitisíců), ale zájem odborné veřejnosti o tuto 

problematiku je oproti zahraničí minimální. Malý zájem může být dán jednak tím, že se 

jedná o poměrně nový typ her, jednak tím, že v našem prostředí se tyto hry nedostaly do 
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širšího povědomí veřejnosti žádným tak výrazným impulsem, jaký se projevil 

v Americe v osmdesátých letech (viz Tažení proti RPG, s. 29). 

Kromě jedné kapitoly v knize Ivana Wagnera „Svět postmoderních her" neexistuje 

vnáší republice žádná odborná literatura zabývající se RPG. Snaha postihnout tuto 

oblast vychází v posledních letech pouze ze strany tří vysokoškolských studentů, kteří 

se hrám na hrdiny věnují ve svých ročníkových či závěrečných pracích. Konkrétně se 

jedná o esej Petra Kamberského (student FSV UK) nazvanou „ Prolínání světů", 

ročníkové práce Jana Krajhanzla (student FF UK) „Fantasy Role- Playíng Games jako 

sociální fenomén" a „Psychologické aspekty fantasy Role-Playing Games" a 

bakalářskou práci Petra Janečka (student FHS UK) „Paralelní světy". 

Práce Ivana Wagnera je důležitá především proto, že je jedinou veřejně publikovanou 

prací, která informuje odbornou i širší veřejnost o existenci her RPG. Wagner zasazuje 

hry RPG do skupiny „postmoderních her", které se ve světě rozšířily po druhé světové 

válce (v naší republice ve větší míře až po roce 1990). V části pojednávající o rozšíření 

nových druhů zábavy popisuje vedle adrenalinových sportů a počítačových her také 

fenomén RPG. Provádí stručné zasazení těchto her do kulturního a historického rámce 

a provádí stručnou deskripci her RPG a herní příručky. Wagner vytváří definici her na 

hrdiny: „Hra na hrdiny je silnou emoční, terapeutickou a paradivadelní aktivitou, 

jakkoliv se na pohled odehrává jen ve fantazii hráčů nebo v průběhu jejich vzájemné 

ústní komunikace." (Wagner 1995, s. 128) Tato definice a především Wagnerem 

zdůrazněný aspekt divadelní a terapeutický bude i pro tuto práci významný. 

Petr Kamberský přináší jako první ucelenou (nicméně rozsahem velmi skromnou - 14 

stran textu) odbornou esej, která se zabývá výhradně problematikou RPG. Především na 

základě biografické reflexe a životopisných vyprávění se snaží zachytit téma projekce 

hráče do jeho virtuální postavy a jeho identifikaci s fiktivním prostředím. Z pohledu 

záměru této práce je velmi zajímavé, že Kamberský odmítá charakterizovat tyto jevy 

jako „úniky před realitou", skutečným životem. Hraní těchto her nelze podle 

Kamberského ztotožňovat se společensky negativními jevy, jako je nadměrné hraní 

počítačových her, nebo užívání návykových látek. Připouští sice, že je možné vytvořit 

psychickou závislost na hraní RPG (k tomuto závěru dospívá na základě výzkumu mezi 

hráči, ale zároveň samotné vymezení kritérií pro to, co je a není „závislost" zůstává 

nejasné), ale hraní RPG podle něj umožňuje hráči reinpretovat zkušenosti ze hry 
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v reálném světě. Tím může hráči přinést obohacení. Přestože práce Kamberského 

nepřináší příliš ucelený pohled na problematiku, obsahuje řadu zajímavých postřehů, 

které jsou velmi inspirativní pro práce obou dalších studentů i tuto diplomovou práci. 

Jan Krajhanzl je podobně jako Kamberský sám aktivním hráčem her na hrdiny - je 

členem známé hráčské družiny Vukoqazd a zároveň studentem psychologie. Hry RPG 

považuje za zajímavé z psychologického a sociálního hlediska a jeho záměrem je 

vytvořit projekt zahrnující čtyři témata a každé zachytit v jedné práci. „Fantasy Role-

Playing Games jako sociální fenomén" je spíše teoretickým úvodem k tomuto tématu. 

Krajhanzl na základě své vlastní hráčské zkušenosti a práce se zahraniční literaturou 

představuje soubor her RPG. Práce je velmi přehledná, především přináší poznatky o 

základních principech fungování RPG (podobně jako předtím práce Kamberského a 

Wagnera). Podobně jako dříve Kamberský se snaží i Krajhanzl odpovědět na otázku, 

zda je hraní těchto her formou „útěku" před realitou. Zdůrazňuje, jak je obtížné 

odpovědět na tuto otázku především proto, že nachází velmi široké spektrum hráčských 

motivací. Vytváří také nástin typologie vztahu hráčů k hernímu světu. Krajhanzl 

dochází k závěru, že RPG mohou být pro hráče formou útěku do herního světa, ale tyto 

útěky nejsou spjaty pouze s těmito hrami, jsou celospolečenským jevem. Podobně 

utíkají i ostatní lidé, pouze k tomu užívají jiné prostředky - čtení knížek, sledování 

televize, hraní počítačových her. 

Ve své druhé práci „Psychologické aspekty fantasy Role-Playing Games" se Krajhanzl 

dále věnuje kvantitativnímu a kvalitativnímu výzkumu oblasti her na hrdiny. Výzkumný 

soubor sestavuje z dospělých hráčů - tvůrců webových stránek s tematikou RPG a 

svých přátel. Práce je především prezentací získaných kvalitativních i kvantitativních 

dat, která však zůstávají bez následné analýzy. 

Bakalářská práce Petra Janečka „Paralelní světy" je poslední a dosud nejkomplexnější 

prací na téma RPG. Autor se věnuje RPG hrám jako celku, specifické kategorii her, 

které se snaží uchopit jako kulturní fenomén. V teoretické části zachycuje široké 

spektrum různých her, které patří do této skupiny, vzájemně je porovnává v praktické 

části na podkladě formální stránky herních příruček. Součástí praktické části je práce se 

získanými daty (jedná se především o kvantitativní údaje - demografické ukazatele, 

socioprofesní ukazatele, preference konkrétních her na hrdiny, složení herní skupiny), 

na jejichž podkladě sestavuje obraz typického hráče RPG. Velkou pozornost věnuje 
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vymezení RPG jako kulturního jevu a sleduje její specifika. V přílohové části uvádí 

Janeček nástin komparativní analýzy textů her na hrdiny, který je velmi inspirativní pro 

tuto práci. P. Janeček je obeznámen se všemi předchozími pracemi a velkou pozornost 

věnuje přesnému vymezení pojmů užívaných v RPG. V tomto ohledu i tato práce bude 

vycházet z jeho předpokladu, že RPG jsou protknuty množstvím pojmů a termínů, 

kterým se při práci s těmito hrami nelze vyhnout a které je třeba vysvětlit. 

Čeští autoři přistupují k tématu RPG výrazně odlišněji než autoři zahraniční. Zahraniční 

studie se věnují jiným oblastem - zkoumají většinou osobnost hráčů a srovnávají ji 

s kontrolním vzorkem, nebo hledají možnosti praktické aplikace. Snaha českých autorů 

je soustředěna především na vytvoření uceleného pohledu na tyto hry, na jejich popis, 

hledání společných principů. Všichni zmínění čeští autoři si všímají rozmanitosti ve 

způsobu, jak se hry hrají, jak jsou hráči vnímány a realizovány, a snaží se ji zachytit. 

Podobnou jsme mohli sledovat v zahraničí pouze u hráčů (Allstone, Bergreen). U nás 

se zajímavým způsobem skloubil zájem hráčů (všichni uvedení čeští autoři hry RPG 

buď hráli nebo dosud hrají) se snahou zachytit a zkoumat tento jev vědecky. 

Oproti zahraničí, kde jednotliví psychologové při zpracování tématu RPG na sebe 

vzájemně nereagují a nereflektují práce ostatních, v Česku můžeme vidět tendenci 

k stále dokonalejší a přesnější deskripci těchto her i hledání přehledného a 

systematického způsobu, jak tyto hry zkoumat. Popsaný „český" přístup k tématu je 

znakem i této práce. Je zřejmé, že pokud chceme určit potenciál RPG, či pokud 

uvažujeme o možnosti užít tyto hry jako nástroje (jak to činí zahraniční autoři), je třeba 

nejdříve tyto hry systematicky zkoumat. Na rozdíl od pojetí Janečka či Kamberského 

považuji za vhodnější využít k tomuto účelu jednu konkrétní hru - Dračí doupě. Hru je 

třeba představit v souvislostech a bylo by chybou vyhnout se kontextu s ostatními RPG, 

ale ve vlastním výzkumu se jeví výhodnější pracovat pouze s jednou RPG. Na jedné 

zvolené hře je možné nejen vycházet ze společných principů RPG, ale soustředit se na 

jejich konkrétní ztvárnění. Můžeme sledovat, jak hráči zacházejí s konkrétními pravidly, 

jaká je možná variabilita v rámci jedné hry. Tím spíše, že se jedná o hru vytvořenou 

v Čechách a v našich podmínkách velmi rozšířenou. 
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2. Empirická část - RPG hra Dračí doupě a její výzkum 

2.1. Metody výzkumu 

Empirická část této práce je povahou kvalitativní, data byla průběžně zpracovávána 

metodou kvalitativní analýzy. Empirickým východiskem bylo zúčastněné pozorování 

průběhu hry Dračí doupě u tří herních skupin5. Doplňující a komparativní data byla 

získána na základě rozhovorů s hráči, dalším zdrojem byla herní příručka „Pravidla hry 

Dračí doupě", dokumenty a artefakty vytvořené hráči. 

1) Zúčastněná pozorování hry: 

Průběh hry byl v případě jedné herní skupiny zaznamenán na videozáznam a poté 

v přesném znění přepsán. Přepis byl dále doplněn o informace, které hráči poskytli 

zpětně po ukončení hry. Hráči dvou zbývajících hráčských skupin si pořízení 

videozáznamu nepřáli, a proto byl průběh hry zaznamenán na diktafon, následný postup 

byl shodný. 

2) Rozhovory s hráči: 

Celkem bylo zpracováno 20 rozhovorů s hráči. Všechny byly zaznamenány na diktafon 

a poté v přesném znění přepsány. Nejdříve bylo realizováno pět úvodních 

nestrukturovaných rozhovorů, jejichž cílem bylo především vyjasnit téma a získat první 

hypotézy, byly vytyčeny čtyři základní okruhy otázek, na které jsem se při dalších 

rozhovorech zaměřila. Data z úvodních rozhovorů umožnila formulování hypotézy a 

přispěla k rozhodnutí rozlišit tři věkové skupiny hráčů. Následujících 15 rozhovorů 

bylo zaměřeno na zvolený okruh otázek, měly podobu polostrukturovaných rozhovorů. 

Bylo také sledováno, zda hráči zmiňují určitá věkově specifická období z hlediska 

způsobu hry a zda se vztahují k vlastní herní postavě. 

3) Pravidla a dokumenty hry Dračí doupě: 

S pravidly jsem pracovala takto: Nejprve byly prostudovány herní příručky určené pro 

hráče i Pána jeskyně. Poté jsem se snažila určit základní principy, se kterými pravidla 

pracují a popsat způsob fungování mechaniky hry, která je jejich obsahem. Tato snaha 

5 Původní záměr sledoval pouze jednu herní skupinu jsem změnila polč, kdy se v rozhovorech s hráči 
začalo ukazovat, že vzhledem k včku hráčů dochází k typickým proměnám liry. 
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směřovala k tomu, aby bylo možné určit rozsah možností mechaniky hry, které nabízejí 

pravidla, a aby pak bylo možné porovnat, jestli a do jaké míry hráči při vlastní hře 

mechaniku mění, jak a z jakého důvodu si ji přizpůsobují. Na základě pravidel hráči 

vytvářejí „dokumenty", kterými jsou formuláře s číselnými záznamy o herní postavě -

„osobní deník" a „background". Právě ze záznamů v těchto dokumentech můžeme 

sledovat změny, které hráči v porovnání s pravidly uplatňují. 

4) Artefakty: 

Do této skupiny jsou zařazeny další materiály (obrázky, literárně zpracované příběhy, 

imitace zbraní), které hráči vytvářejí buď přímo pro hru, nebo jsou pro jejich vytvoření 

hrou inspirováni. Při výzkumu není věnován prostor jejich analýze, pouze je sledováno, 

jestli hráči takové artefakty tvoří, jaký význam jim připisují. 

2.2. Výzkumný vzorek 

Prvním kritériem pro výběr zkoumaných osob bylo věkové hledisko. Výzkumným 

souborem jsou respondenti ve věkovém rozmezí 11-25 let, kteří se aktivně věnují nebo 

věnovali hře Dračí doupě. Respondenti úvodních nestrukturovaných rozhovorů byli 

vybíráni náhodně vzhledem k věku. Další respondenti pro rozhovory byli vybíráni 

s ohledem na vymezené věkové skupiny hráčů. Rozhodující přitom nebyl jejich aktuální 

věk, ale věk, ve kterém hru aktivně hráli či dosud hrají. Z dvaceti respondentů bylo pět 

hráčů zařazeno do věkové skupiny 11-14 let, pět do věkové skupiny 15-19 let, pět do 

věkové skupiny 20-25 let. 

Dalším kritériem pro výběr respondentů byl požadavek, aby nešlo o hráče jedné herní 

skupiny. Respondenti se vzájemně neznali - žádný s respondentů nikdy nehrál s jiným 

respondentem ve stejné skupině. Tento požadavek vznikl poté, kdy jsem se rozhodla 

zaměřit se na tři věkové skupiny a zjišťovat, zda hráči stejné věkové skupiny ztvárňují 

hru podobně. Pokud by respondenti vycházeli ze stejné skupiny hráčů a měli stejné 

zážitky i zkušenosti, nemělo by význam hledat podobnosti. Ty by zde jistě byly, ale 

výzkumnou hypotézu o typickém věkovém ztvárnění hry by nemohly podpořit. 

Ačkoliv aktivních hráčů je registrováno více než šestnáct tisíc, získat respondenty nebyl 

zdaleka snadný úkol. Do výzkumu byli zařazeni všichni oslovení respondenti, kteří byli 

ochotni na výzkumu spolupracovat. Žádný další výběr neproběhl. Jak byli respondenti 
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ke spolupráci na výzkumu získáni? Pět respondentů se přihlásilo samo po uveřejnění 

inzerátu na webových stránkách zaměřených na hru Dračí Doupě, inzeráty byly dále 

umístěny v hernách a prodejnách zaměřených na hry RPG. Ostatními respondenty byly 

osoby, které jsem sama adresně oslovila a požádala o spolupráci. Kontakt na ně jsem 

získala v nakladatelství Altar (pět respondentů), na základě doporučení jiné osoby (tři 

respondenti), nebo jsem tyto osoby oslovila přímo na ulici (sedm respondentů). 

2.3. Pravidla RPG Dračí doupě 

Pravidla pro hru Dračí doupě (dále jen Pravidla) jsou jediným písemným materiálem a 

zdrojem informací, který hráč prostuduje před tím, než se hra realizuje. Nás především 

zajímá otázka: Jak hra vypadá? Při hledání odpovědi na ni považuji za důležité zjistit, 

jaké informace v Pravidlech hráč získává, abychom poté záznamu hry rozuměli a mohli 

pozorovat, jakým způsobem je při hře využívá a jak je přizpůsobuje svým potřebám ve 

smyslu jejich rozvíjení či opomíjení. Cílem této kapitoly je objasnit a především utřídit 

a zpracovat informace obsažené v Pravidlech, snažím se však zpracovat jen ty 

informace, se kterými se pracuje při analýze hry a které mohou přispět k větší 

srozumitelnosti hry pro čtenáře. 

Pravidla pro hru Dračí doupě jsou sepsána ve dvou příručkách, z nichž jedna je určena 

všem hráčům a druhá pouze Pánovi jeskyně. 

Pravidla pro hráče jsou rozdělena do dvou oddílů. První oddíl je podrobným návodem, 

jak vytvořit vlastní „herní postavu", druhý oddíl je souborem postupů, které hráč 

dodržuje v okamžiku, kdy jeho virtuální herní postava fyzicky působí na jiné objekty 

virtuálního světa. 

2.3.1. Pravidla pro vytvoření herní postavy 

Na rozdíl od jiných her, například deskových, kde hráč před začátkem hry jednoduše 

vybere anonymní figurku, s níž bude během hry fyzicky manipulovat, ve hře Dračí 

doupě je výběr postavy důležitým a poměrně obtížným postupem, který určují Pravidla. 

Konečným výstupem je virtuální herní postava vyjádřená v souboru číselných 

parametrů a slovních charakteristik. Číselné parametry jsou zaznamenány ve formuláři 
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nazývaném „osobní deník", slovní popis postavy (vlastnosti, zvyky, cíle, životopis, 

popis vzhledu) jsou zachyceny v dokumentu, který je označován jako „background". 

Osobní deník 

Údaje o postavě jsou zaneseny ve formuláři - „osobním deníku". Jsou zde zaznamenány 

všechny číselné parametry a údaje, které vyjadřují možnosti a limity postavy v situaci, 

kdy postava „fyzicky" působí na jiné objekty fiktivního prostředí. 

Zde je uveden příklad vyplněného osobního deníku pro konkrétní postavu. Obsahuje 

vyplněné všechny údaje, které určují Pravidla (tab. viz následující strana). 
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Číselné hodnoty 
Kód 

Číselné hodnoty 
UH UM PB PJ 

Rasa elf X 
Povoláni kouzelník X 

Přesvědčení 2 x X 
Velikost B x X 

Síla 8 X X 
Obratnost 12 X X 

Vlastnosti Odolnost 8 X X 
Inteligence 18 X X 
Charisma 17 X X 

za sílu -1 X X 
za obratnost 0 X X 

Bonusy za odolnost -1 X X 
za inteligenci 3 X X 
za charisma 3 X X 

Maximální c Y X 
počet životů 

A X 

Aktuální c Y y 
počet životů 

Množství Q Y x 
magenergie 

při mírném naložení 8 X X 
Pohyblivost při středním naložení 5 X X 

při velkém naložení 3 X X 
při mírném naložení -1 X X 

Postih při středním naložení -3 X X 
při velkém naložení -A X X 

Základní 
nosnost 330 X X 
postavy 
Střední 
naložení 660 X X 
postavy 
Velké 

naložení 
990 X X 

Výzbroj meč X X 
Útočná čísla 
pro boj tváří 1 X X 

v tvář 
Obrana 

zbraně pro 
boj tváří v 

-2 X X 

tvář 

Útočné číslo 
pro střelecké 2 X X 

zbraně 

Dostřel 5,9,12 X X 
Vybavení louče2 X X 

Kouzla 3mag X X 
Poklady 600st X X 

Zkušenost 0 
Úroveň 1 
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Není cílem ani v možnostech této práce objasnit jednotlivé parametry. Důležité je 

vystihnout princip, který v sobě tyto parametry nesou. Cílem tvůrců Pravidel bylo 

vytvořit zjednodušený model osoby. Zjednodušený znamená, že číselnou hodnotou 

byly zachyceny jen ty atributy, které se uplatní při hře jako součást matematických 

postupů. Základem pro tento model je předpoklad, že osobu lze popsat pomocí čísel. 

Čísly lze jednoduše vyjádřit např. výšku postavy i jiné fyzické parametry. Co se týče 

psychických vlastností - schopností, i některé z nich lze měřit a výsledek měření 

vyjádřit pomocí čísla. Díky tomuto převodu lze skutečně konkrétní osobu převést do 

systému číselných vyjádření. Pokud jsme obeznámeni s tím, o čem jednotlivá číselná 

vyjádření vypovídají, pokud se orientujeme v jednotlivých složkách systému a jeho 

souvislostech a známe významy jednotlivých číselných vyjádření, jsme schopni i 

obráceného postupu. A právě s tímto principem pracují ve zjednodušené podobě 

Pravidla. 

Hráč sám vybírá z nabídky pouze antropologickou skupinu, ke které bude postava 

patřit, tedy „rasu", hlavní zaměření herní postavy - „povolání". Dále k postavě určuje, 

jakou „zbraň" bude používat, jaké „vybavení" bude mít s sebou. V údajích deníku si 

můžeme všimnout, že těmto atributům, které hráč volí, není přiřazena číselná hodnota, 

jsou vyjádřeny slovem. Herní postavě, stejně jako všem virtuálním objektům, kterými je 

vybavena, jsou číselné hodnoty přiděleny podle vypracovaného matematického 

systému, nikoliv dle přání hráče. Atributy zvolené hráčem mají jen částečný podíl na 

konečné hodnotě. Systém při výpočtu konečné číselné hodnoty pracuje s náhodou, 

je započítáván výsledek hodu kostkou. Tento výsledek je pak dále upravován pomocí 

tabulek, které zohledňují vliv atributů vybraných hráčem. 

Práce s údaji v empirické části 

Jak již bylo uvedeno, údaje v deníku jsou číselnými hodnotami parametrů, které 

Pravidla stanovují pro zajištění mechaniky hry. Ve výzkumné části se snažím 

postihnout rozdíly ve způsobu hry. Předpokládám, že pokud hra bude vykazovat 

odlišnosti, odrazí se to i v údajích osobního deníku. Aby bylo možné porovnat, jestli a 

jakým způsobem se údaje změnily, rozdělila jsem jednotlivé položky podle různých 

kritérií do následujících skupin a opatřila kódy. 
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Rozdělení položek podle kritéria volby: 

a) Určené hráčem - v tabulce označeny kódem UH. 

b) Určené matematicky v závislosti na hodu kostkou a tabulkách - v tabulce označeny 

kódem UM. 

Rozdělení položek podle kritéria uplatnění: 

a) Uplatňované při „boji" - v tabulce označeny kódem PB. 

b) Uplatňované při jiném „fyzickém" působení na objekty ve fiktivním prostředí -

v tabulce označeny kódem PJ. 

Vzhledem k zaměření výzkumu považuji za důležité objasnit dva parametry označené 

jako přesvědčení" a „zkušenost". K vlastnímu objasnění jejich uplatnění při hře 

uvádím též vysvětlení, proč je považuji za významné, o čem mohou vypovídat. 

Přesvědčení: Dle Pravidel má hráč za úkol stanovit pro postavu psychické vlastnosti. 

Mohou být popsány v „backgroundu", zůstávají však vyjádřeny pouze slovně a nedají 

se užít pro mechaniku hry. Aby se mohlo s nimi mohlo v rámci mechaniky hry 

pracovat, převádí se jejich celek na jediný parametr, který je označen jako přesvědčení. 

Je to výraz celkového nastavení morálního a hodnotového systému postavy. 

Přesvědčení si volí hráč pro postavu dle svého uvážení, nebo mu Pravidla dávají 

možnost rozhodnout o něm na základě výsledku hodu kostkou. 

Rozlišuje se pět typů přesvědčení: 

Zákonné dobro: Tyto postavy myslí a jednají pouze v zájmu svých přátel a snaží se, 

aby dobro vždy zvítězilo. Jsou obětavé, pokorné, jsou ochotny nasadit život za dobrou 

věc a to dodržují až fanaticky. Jsou naprosto nezištné, obětavé - mohou být oddanými 

sluhy nebo starostlivými pečovateli. Nelžou, nekradou, snaží se o spravedlnost. 

Zmatené dobro: Jedná se o postavy hodné a obětavé, mohou však mít i drobné 

nedostatky. V konání dobra jsou umírněnější než osoby zákonně dobré. 

Neutrální přesvědčení. Tyto postavy ještě dokážou být čestné a upřednostňují dobro, ale 

mohou být prchlivé, hamižné, zbabělé či příliš kruté. Nemají ideály, jsou ochotny 

obětovat vše pro vidinu peněz a pro záchranu vlastního života. Jednají v každé situaci 

tak, aby jim to přineslo co největší užitek. 
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Zmatené zlo: Postavy s takovým přesvědčením se můžou projevovat jako bezohledné, 

kruté, arogantní, získuchtívé. Své přátele nezradí, jen pokud to považují za výhodnější 

pro sebe. Netrpí žádnými výčitkami svědomí. 

Zákonné zlo: Takové postavy se chladnokrevně a cíleně snaží vnést do světa co nejvíce 

zla. Škodí všem a dělají to s potěšením. 

Jaký význam má tento parametr pro výzkum? O čem může vypovídat? Tento parametr 

lze považovat za klíčový pro identifikaci hráče se svou postavou. U jednotlivých hráčů 

je možné zaměřit se na to, jak a proč si určité přesvědčení zvolí, nebo ho dokonce pro 

postavu neurčují, „nehrají na něj". Tento parametr může vypovídat o tom, zda si ho hráč 

při hře vybírá tak, aby byl v souladu s jeho vlastními morálními normami a hodnotami. 

Potom můžeme usuzovat na to, že hráč při hře v postavě ztvárňuje sebe sama - „hraje 

sebe". Stejně je tomu i v případě, kdy hráč žádné přesvědčení pro postavu nevolí, 

připadá mu zbytečné ho určovat, protože jeho vlastní přesvědčení se vždy shoduje 

s přesvědčením jeho postavy. 

„ Ten mírně dohřej, to mi bylo takový nejbližší a nejsympatičtější. (...) Já jsem třeba 

zrušil to přesvědčení. Protože jednak se ty lidi blbě s tim sžívaj, protože to nebylo jejich 

přesvědčení, pak mi přišlo, že ty lidi, který hrajou tyhlety blbý přesvědčení, že to 

nechtěj, že si to neužívaj" (Fr, 25/1). 

„Sami jsme si nějaký přesvědčení dali. Teda nejdřív jsme ho házeli kostkou, ale to 

nemělo význam. Nikdo to nechtěl pak hrát, nebo to dopadlo tak, že to přesvědčení 

nějaký měl, ale nechoval se podle toho, protože mu to ani nešlo, ani ho to nebavilo. Tam 

byl problém v tom, že tam každej prodával svou vlastní osobnost. Já třeba pokud bych 

musel bejt zákonně dobrej nebo zlej, tak by mi to dělalo problémy. Kdyby to bylo vlastně 

něco, s čím se neztotožňuju " (Tu, 15/1). 

Třeba ti mí hráči, když měli ty svoje postavy, tak chtěli hrát takové ty skoro hodné, 

kdybych to přirovnal k těm přesvědčením, tak zmatené dobro (...) Když jsme to hráli 

poprvé, tak jsem jim to chtěl určit, nebo aby si to vylosovali, jak to bylo v pravidlech. 

(...) Ale oni ani nechtěli hrát nějaké přesvědčení, které se jim nelíbilo. Potom jsem jim 

teda nechával vybírat" (Ol, 19/1). 

50 



Hráč může při hře také záměrně volit přesvědčení, které jemu samému není vlastní -

potom můžeme usuzovat na to, že hráč v postavě přijímá identitu někoho jiného -

„hraje někoho jiného". 

„ Teď už mi nejde o ty zisky, ale o prožitek z tý postavy. Když jsem jí dělal tak, aby byla 

co nejideálnější, tak jsem do toho vnášel hodně ze sebe, ale teď je pro mě hodně 

uvolňující zahrát si někoho jinýho, s jiným přesvědčením a tak" (Ko, 25/1/ 

Zkušenost: Jedná se o body, jejichž množství by mělo dle Pravidel být „mírou toho, co 

již postava prožila, a hlavně toho, co již ve světě dokázala" (Pravidla, s. 25). Body 

postavě přiřazuje Pán jeskyně a to na základě vlastního uvážení. Může to být podle 

toho, jak postava vhodně uplatňovala své schopnosti, jak efektivně se dokázala 

vypořádat s cizími postavami, jakou zásluhu měla postava na splnění úkolu. Dále tyto 

body může pro postavu získat od Pána jeskyně pro postavu hráč, pokud hraje dobře 

svou postavu. Když je vytvořená nová postava, která poprvé vstupuje do hry, má 

zpočátku nulový počet bodů zkušenosti. Zkušenost, kterou postava získá v jednotlivých 

herních partiích se sčítá. S rostoucím množstvím bodů zkušenosti roste i číselně 

vyjádřená hodnota parametrů postavy. To se však neděje spojitě po každém zvýšení 

bodů zkušenosti, ale skokem. Když jejich počet přesáhne tabulkou určenou hranici, je 

splněna základní podmínka, aby postava postoupila na vyšší úroveň a získala vyšší 

číselné hodnoty jednotlivých parametrů. 

Jaký význam může mít tento parametr pro výzkum? O čem může vypovídat? Sám Pán 

jeskyně rozhoduje, kolik a hlavně za co body zkušenosti přidělí. Proto považujeme za 

důležitý ukazatel toho, o co hráči při hře usilují. Vycházíme z předpokladu, že to, co se 

rozhodne Pán jeskyně oceňovat, je při hře chápáno jako důležité. Zároveň se opíráme o 

výroky hráčů, které ukazují, že hráč tyto body může chápat jako zisk, na základě 

kterého se může poměřovat s ostatními - zdaje v porovnání s nimi úspěšný. 

„Každej chce mít tu postavu co nejlepši. Dostat se na vyšší úroveň, tak sbíráš 

zkušenosti, abys mohl vylepšit sílu, nebo jiný vlastnosti. Kdo má těhle bodů hodně a eště 

pozbírá nějaký poklady, tak je na tom lip, je lepší hrdina" (Ve, 12/1). 

Body zkušenosti mohou být nejen ziskem, který slouží jako kritérium pro poměřování a 

prostředek k dosažení lepší úrovně. Pro starší hráče plní body zkušenosti především 
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funkci zpětné vazby Pána jeskyně k hráči. Pán jeskyně přidělením těchto bodů dává 

hráči informaci o tom, zda postavu hraje dobře. 

„ Ty zkušenosti, to máš jako pak radost, že ti to jde. PJ to dává za různý věci, ale hlavně 

když hraješ dobře postavu (...) že jako je to ve shodě s historií postavy, vlastnostma. 

Když uděláš chybu, jakože bys třeba byla blbej kroll a přitom vyřešila hádanku, tak ti 

to PJ prostě neuzná, nebo ti strhne zkušenost" ( V a , 18/2). 

Background 

„Background" je životopisem postavy a zároveň jejím literárně ztvárněným popisem. 

Dozvídáme se původ postavy (rodiče, místo narození), důležité životní události (odchod 

z domova, smrt rodičů, podnět k rozhodnutí stát se hrdinou), vlastnosti, zvyky, cíle, 

hodnoty, vzhled, oblečení, vybavení. Na rozdíl od osobního deníku, kde určení 

jednotlivých parametrů předkládají pravidla jako „nutnost" a stanovují přesné postupy, 

jak je určit, vypracování backgroundu je dobrovolné. Vytvoření backgroundu je 

postupem, ve kterém mají být číselné parametry převáděny do slovního popisu, herní 

postava získává plastičnost tím, že je jí přidělen psychologický rozměr. Jde o stejný 

princip, se kterým pracovala pravidla při převodu osoby na soubor číselných 

charakteristik, postup je obrácený. 

Proč background není nutností? Není podstatný pro mechaniku hry, protože postava, 

která má všechny číselně vyjádřené parametry, je „hratelná": může vstupovat do 

„fyzické" interakce s virtuálními objekty. 

Práce s údaji v empirické části 

V rámci výzkumu hry jsem především zjišťovala, zda si hráči background svých postav 

vytvářejí či nikoliv, jak to zdůvodňují, zda je pro ně důležitý (ukázka vypracovaného 

backgroundu postavy viz příloha 2/B). 

2.3.2. Pravidla pro fyzickou interakci s virtuálními objekty 

V první části Pravidel si hráč sestavil herní postavu tak, že ji opatřil číselně vyjádřenými 

parametry. Nejen postavy, ale i všechny objekty virtuálního světa jsou těmito parametry 

opatřeny. Určuje je Pán jeskyně, který zná hodnotu parametrů nejen všech postav, ale i 
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všech objektů. Hráč oproti tomu zná číselné hodnoty pouze těch parametrů, které se 

týkají jeho postavy. V druhé části Pravidel jsou hráči objasněny postupy, při kterých se 

tyto parametry uplatňují. Jedná se o soubor postupů, které hráč dodržuje v okamžiku, 

kdy jeho virtuální herní postava fyzicky působí na jiné objekty virtuálního světa. Jejich 

uplatněním dochází k věrohodné simulaci průběhu dějů ve fiktivním prostředí. 

Výsledkem aplikace takového postupu je informace o tom, zda se hráči aktivita zdařila 

nebo nezdařila a jak se jeho působení ve virtuálním světě projevilo. Co to konkrétně 
znamená při hře? Můžeme si to objasnit na následující jednoduché situaci: 

Pán jeskyně: „Pokračujete úzkou temnou chodbou, světlo pochodně ji jenom mlhavě 

osvětluje. Začínáte rozpoznávat, že chodba končí dveřmi." 

Hráč: „Přistupuju ke dveřím a prohlížím šije. " 

P á n j e s k y n ě : „Jsou to pevné duhové dveře, zřejmě je nikdo dlouho nepoužíval, protože 

jejich ozdobné kování i klika jsou strašně zrezivělé. " 

Hráč: „Beru za kliku a zkouším otevřít dveře." 

Pán jeskyně: „Klika je natolik zrezivělá, že se ti rozpadla v ruce. " 

Hráč: „Zkusím dveře vyrazit." 

V tomto okamžiku dojde k uplatnění mechaniky hry v podobě postupu stanoveným 

pravidly. Postup je následující: 

1. krok: Hráč hází šestistěnnou kostkou a k výsledku tohoto hodu přičítá číselnou 

hodnotu parametru své postavy „bonus za sílu". 

2. krok: Pán jeskyně zná číselnou hodnotu parametru dveří. Číselná hodnota vyjadřuje 

jejich „míru odolnosti". Porovná celkový číselný výsledek hráče s tímto parametrem. 

Pokud je číslo hráče vyšší, znamená to, že se jeho aktivita zdařila. 

3. krok: Pán jeskyně zná a interpretuje výsledek. 

Pán jeskyně: „Po nárazu do dveří se ozvalo hlasité zaskřípění a rána. Dveře se vytrhly 

z pantů a dopadly na zem. Cesta je volná. " 

Na uvedeném příkladu je zřejmé, že mechanika hry pracuje s podobným modelem, 

s jakým jsme se setkali již při vytváření herní postavy. V tomto případě je reálný děj 

„vyražení dveří" převeden na matematický postup tak, že je nejdříve rozložen na 

jednotlivé kroky. U jednotlivých kroků je určeno, jaký parametr má vliv na výsledek 
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děje a hodnota tohoto parametru je dosazena do nerovnice. U prvního kroku je to „síla" 

postavy a výsledek hodu kostkou. Ten zastupuje symbolicky všechny ostatní vlivy, 

které se mohou i v reálném ději podílet na výsledku (např. únava, viditelnost, možnost 

rozběhnout se atd). Na druhou stranu nerovnice je dosazena hodnota parametru pro 

dveře, která zastupuje míru, s jakou jsou tyto dveře schopny odolávat nějaké „síle". 

Číselný výsledek je Pánem jeskyně interpretován, převeden z čísel do popisu výsledku 

děje. 

Tento model, matematický postup není vytvořen pro každou jednotlivou „fyzickou" 

interakci mezi herní postavou a ostatními objekty virtuálního světa. Je uplatňován vždy 

jeden model pro určitou skupinu dějů. Děje jsou do těchto skupin zařazeny na základě 

podobnosti (stejný postup jako při „vyražení dveří" lze uplatnit také při „odstraňování 

překážky", „odsouvání balvanů", kdy se také uplatňuje na jedné straně „síla" aktéra a na 

druhé straně „odolnost" objektu). V Pravidlech lze nalézt celkem 64 matematických 

postupů. Největší množství postupů (38) je vypracováno pro „souboj" a jeho nejrůznější 

varianty („souboj tváří v tvář", „souboj střelecký", „souboj základní" apod.). Postupy 

pro souboj jsou také nejsložitější - jsou tvořeny větším množstvím kroků, na výsledek 

má vliv v každém kroku několik číselně vyjádřených parametrů. Souboj herní postavy 

s několika „nepřáteli" může trvat i několik hodin reálného času. 

2.3.3. Pravidla pro Pána jeskyně 

Pán jeskyně má při hře jinou roli než ostatní hráči. Jsou mu určena jak Pravidla pro 

hráče, tak speciální příručka Pravidel určená jen jemu. Součástí této příručky je část 

nazvaná „Bestiář". Je zde popsáno množství „Cizích postav a předmětů", které vytvořili 

autoři Pravidel. Jedná se vlastně o určitou zásobárnu postav a předmětů, které může Pán 

jeskyně v průběhu hry umístit do hry. Jsou opatřeny číselně vyjádřenými parametry -

obdobně jako postavy hráčů, a literárním popisem. Dále jsou Pánovi jeskyně 

prostřednictvím pravidel udíleny především rady, jak postupovat při přípravě hry (jak 

nakreslit mapu, jak rozmístit nestvůry) a dále rady, jak postupovat v průběhu hry (jak 

řešit hádky mezi hráči, jak řešit stížnosti, jak uplatňovat matematické postupy). Na 

základě Pravidel by měl být Pán jeskyně schopen připravit hru pro ostatní hráče. 
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2.4. Od prvních informací k rozlišení tří věkových skupin hráčů 

r 
2.4.1. Úvodní poznámky 

Odpověď na obecně položenou otázku co je to RPG hra Dračí doupě, se v průběhu 

zkoumání měnila. Na základě informací, které byly získávány z nejrůznějších zdrojů 

(studium dokumentace o historii hry a výzkumů věnovaných RPG, internetové diskuse 

hráčů, rozhovory se zaměstnanci nakladatelství Altar) jsem si nejdříve začala pokládat 

otázku, zda je věk důležitou proměnnou, která ovlivní hru. Na základě informací z 

úvodních rozhovorů s hráči jsem dospěla k rozhodnutí rozlišit tři věkové skupiny 

hráčů, v jejichž výpovědích jsem v rámci čtyř tématických okruhů sledovala podobnosti 

které považuji za významné. Zformulovala jsem následující hypotézu: 

Hráče RPG hry Dračí Doupě lze rozdělit do tří věkových skupin, mezi kterými lze 

sledovat významné rozdíly, uvnitř těchto skupin podobnosti. Věk hráčů vystupuje 

jako proměnná, která způsobuje věkově specifické proměny hry v okruzích: 1) 

podoba vlastní herní aktivity, 2) způsob a míra aplikace pravidel, 3) vztah hráče a 

herní postavy, 4) vztah hráče a fiktivního světa - co hráči umožňuje. 

První skupina zahrnuje hráče ve věkovém rozpětí 11-14 let, druhá ve věku 15-19 

let, třetí ve věku 20-25 let 

Rozhodla jsem se provést pozorování průběhu hry odděleně u odpovídajících tří skupin 

hráčů a provést jejich srovnání. U následných polostrukturovaných rozhovorů jsem se 

kromě zvolených okruhů rozhodla také sledovat, zda hráči určitá věkově specifická 

období ve svých výpovědích reflektují. 

Úkolem této kapitoly je ukázat, jakým způsobem a na základě jakých dat a informací 

jsem postupovala. 
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2.4.2. O vlivu věku hráčů na podobu hry - nastínění stylů 

1) Může mít věk hráčů vliv na herní partii? 

Věk hráčů, kteří se zabývají hrami RPG se pohybuje ve velkém věkovém rozmezí, 

nejčastěji bývá udáván věk hráčů mezi 8-25 lety. (Jedná se o velmi hrubý odhad. 

Například nejmladšímu hráči, který se zúčastnil našeho výzkumu, bylo 11 let. Současně 

však jeden z hráčů uvedl, že začal hrát Dračí Doupě již v šesti letech. Někteří zahraniční 

autoři, sami aktivní hráči, jsou ve středním věku.) Tato informace sama o sobě nevede 

k pozastavení a úvahám o proměnách hry v závislosti na věku. Existuje celá řada her -

ať již vzpomeneme například kopanou, jako zástupce sportovních her, nebo oblíbenou 

hru Člověče, nezlob se, reprezentující pro tuto chvíli hry deskové, které hrají obdobným 

způsobem jak děti, tak dospělí. Na krabici hry Člověče, nezlob se najdeme i stejnou 

informaci jako na příručce s pravidly hry Dračí doupě. Je zde uvedeno, že hraje určena 

hráčům ve věku 9-99 let. V čem je tedy rozdíl? Je v pravidlech a vychází ze samotné 

podstaty hry. Dračí doupě je především hrou „na někoho". Tyto hry obvykle pravidla 

nemají. Dle Cailloise (1998) jsou hry „na někoho" hrami Jako by" a spadají do oblasti 

fikce, která se s pravidly neslučuje. „Je hodně her, které pravidla nemají. Neexistují 

například pravidla, a už vůbec ne pevně stanovená pravidla, jak si hrát s panenkami, na 

četníky a zloděje, na koníčky, na lokomotivu, na letadlo, obecně vzato pro ty hry, které 

předpokládají volnou improvizaci a jejichž hlavní půvab spočívá ve hraní nějaké role, 

v chování Jako by" byl někým nebo dokonce něčím jiným. (...) Nemůžeme tudíž 

prohlásit, že hry se vyznačují pravidly a patří do oblasti fikce. Ony tudíž buď mají 

pravidla, nebo patří do oblasti fikce" (Caillois 1998, s. 30). Hry RPG i Dračí doupě jsou 

hrami „na někoho", patří do oblasti fikce, a přesto jsou to hry s pravidly. Jak již bylo 

uvedeno, pravidla se však u těchto her uplatňují pouze v určitých situacích při hře a mají 

podobu matematických postupů, do kterých hráči dosazují číselné hodnoty. Tyto 

postupy se mohou uplatnit pouze v okamžiku, kdy jeho virtuální herní postava fyzicky 

působí na jiné objekty virtuálního světa. Slovo mohou zde znamená, že v jiných 

situacích je uplatnit nelze a zároveň v pomyslné množině, kde je jejich uplatnění možné, 

uplatněny být nemusí - to záleží na rozhodnutí Pána jeskyně. Výsledkem aplikace 

takového postupu je informace o tom, zda se hráči aktivita zdařila nebo nezdařila a jak 

se jeho působení ve virtuálním světě projevilo. 
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U her, jako je zmíněné Člověče, nezlob se, determinuje hrací deska pohyb figurky, 

pravidla určují, jak, za jakých okolností i jakým směrem se touto figurkou může 

pohybovat. Veškerá manipulace s figurkou na hrací desce je podřízena pravidlům. Je 

stanoven i cíl hry. Hry RPG jsou jiné. Hráčům žádná pravidla neurčují, jaký příběh mají 

hrát (jakou bude mít zápletku, jaký cíl budou postavy sledovat) a jak ho mají ztvárnit 

(zda se na něm budou podílet všichni hráči společně, v jakých okamžicích uplatní 

Pravidla), jak mají své postavy hrát, co a jak mají říkat apod. Hráči hru společně 

vytvářejí, je ponechán prostor fantasii a tvořivosti, které pravidla nijak nedeterminují, 

které jsou hlavními znaky těchto her a umožňují obrovskou variabilitu hry. 

Na základě těchto skutečností jsem začala předpokládat, že věk hráče může mít vliv na 

konkrétní podobu hry, že dva hráči rozdílného věku vytvoří kvalitativně odlišnou hru, 

budou i jinak nakládat s Pravidly - rozdíly budou v tom, jaký příběh budou odehrávat i 

jak ho budou odehrávat. Podobně je možné předpokládat u těchto dvou hráčů mimo 

jiné rozdílnou motivaci i vztah hráče a jeho herní postavy. 

2) Variabilita a „diktát stylu" 

Již na počátku snahy dozvědět se o hrách RPG základní informace (tj. mají-li tyto hry 

společné znaky, jak vznikly, jak byly dosud zkoumány) jsem se setkala se dvěma 

skupinami výpovědí, které si v určité oblasti protiřečí. Do první skupiny je možné 

zařadit výroky hráčů a citace, které „oslavují" prostor pro fantazii a tvořivost, který 

hráčům RPG poskytují. 

„Je to fantastický, že si můžeš dělat, co chceš a být, kým chceš, v žádný jiný hře to není 

možný" (AI, 12). 

„Na těch hrách je bezva, že si tam každej najde to svoje. No jako já třeba dost stojím o 

to, aby Ador byl pořádně vymakanej, aby tam všechno fugovalo jako normálně a Hároš 

zase pořád piplá tu svojí postavičku. Každej si na tom nějak najde co ho baví" (Da, 11). 

„Každej hraje jinak, to je člověk od člověka jiný. Jde to hrát jako závody, nebo můžeš 

s ostatníma zabíjet a zabíjet nestvůry, když tě to baví" (VI, 12). 

„Já bych chtěl bejt někdy v budoucnu hodně významnéj člověk. To je super pocit a tady, 

když hraješ, tak si ho můžeš užít a naučit se to" (On, 14). 
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Z těchto výroků je patrné, že společně vypovídají o velké variabilitě. Tato variabilita se 

týká motivací hráčů, důvodů, proč oni sami hru hrájí, co si „užívají'. Hra ponechává 

prostor, aby si v ní „každej našel to svoje". Je zde naznačena i možnost odlišného pojetí 

celé hry - na jedné straně ji lze hrát Jako závod' hráčů mezi sebou, na druhé straně 

může být celá hra naplněna nabíjením nestvůr", na kterém hráči spolupracují. 

Oproti těmto výrokům můžeme postavit ty, které vyvářejí kritérium „správnosti" a 

apelují na něj. Vycházejí od dospělých hráčů a můžeme je nalézt i v doporučeních 

autorů Pravidel, které označuji označuji jako „diktát stylu". Variabilitu naznačenou 

výše zužují tím, že se snaží určit, co je cílem hry, o co hráči mají usilovat, jak má hra 

vypadat, aby to bylo „správně". Jaksi shora určují, co a jak „má být". 

, Jiráci by si měli uvědomit, že jejich cílem není „zvítězit" , otevřít všechny dveře, zabít 

všechny nestvůry, najít všechny poklady, čili jednou větou získat co nejvíce zkušenosti. 

Postavy nevědí nic o zkušenosti a úrovních. O těch vědí jen hráči a ti by neměli svoji 

touhu mít co nejsilnější postavu vydávat za touhu postavy být co nejmocnější. 

Nejdidežitějším cílem postavy je přežít a cílem hry je vytvořit dobrý příběh skrze 

zajímavé dialogy. Postava by proto neměla zbytečně riskovat souboje, ale snažit se 

přispět svou troškou do mlýna, aby družina splnila úkol, kterým byla pověřena" 

(Pravidla s.91). 

Získáváme informace o tom, co by hráči „měli" a „neměli", co Je" cílem hry a co 

,/iení\ Tím dochází k vymezení jednoho způsobu hry - stylu vůči druhému, nebo 

dalším. Lze si již vytvořit představu o tom, co je pokládáno za „správné hraní". 

V následujících příspěvcích, které zařazuji do stejné skupiny výroků označené jako 

„diktát stylu", se odráží táž tendence rozlišit „správný styl" od „nesprávného". Přitom 

znaky tohoto „správného stylu" jsou obdobné, pouze ve výrocích hráčů je nazván 

„roleplaying". „Roleplaying" se stává synonymem tohoto stylu. 

„Důležité na hraní Dračáku je roleplaying. To jest věc, která povyšuje Dračí doupě a 

jiné podobné hry na vyšší místo, než je pouhé „Člověče" nebo, kde ty postavy ani 

nemluví, jenom si určí, co budou dělat. V roleplayingu mluvíš. Snaha hrát postavu 

opravdu do důsledku, nebát se problémů, které může přinést to, že hobit nemá na 

válečníka zrovna dispozice, že moje postava má jisté zásady podle kterých se řídí, že 
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jako kouzelník nemluvím nikdy sprostě a spousta dalších věcí, které dělají hru dobrou 

hrou" (Ka, 26). 

„ Podle mě je doupě dost o přístupu. Na začátku to každý hraje jakonějakou soutěž a 

snaží se mít lepší postavu než ostatní, ale čím jsou hráči starší, tím více to dostává 

úroveň. A ti starší se snaží vysvětlit těm mladším, že to není jen o házení kostkou, že jde 

o to, vytvořit co nejlepší příběh a hrát cizí charaktery. Když se na to podíváme, tak 

první pravidla vyšla někdy v roce 1990. To není moc dlouhá doba. Za tu dobu se těžko 

objeví moře kvalitních hráčů, ale mám pocit, že to pomalu roste. Tedy aspoň doufám " 

(Pa, 22). 

„ Tyhle hry jsou o roleplayingu, kdy ten hráč se snaží co nejlíp zahrát tu postavu, která 

mu je přidělená. Musí se do ní vcítit. To je lepší, protože to pak nezanáší nějakýma 

svýma věcma, nehraje sebe. Čechách se RPG prakticky nehraje. Co z toho dělaj hlavně 

malý děti, vůbec není hra na hrdiny, když v tom není roleplaying" (Ar, 22). 

Z výpovědních informací byla sestavena přibližná podoba onoho „správného stylu", 

který je hráči prezentován jako vyšší, lepší, kterým hráč prokazuje svou kvalitu. Jak 

tento styl vypadá, jaké má znaky? 

Herní styl roleplaying: 

- Cílem hry je příběh, který splňuje kritérium kvality („<dobrý příběh", „co nejlepší 

příběh"). 

- Herní postava spolupracuje s ostatními (postava má přispívat svou troškou do 

mlýna"). 

- Hráči při hře verbálně komunikují za postavy (postavy ,jnluv?\ příběh se odehrává 

„skrze dialogy"). 

- Hráč při v průběhu hry mluví, chová se a jedná, Jako kdyby" byl někým jiným 

- Hráč se snaží „zahrát" tuto roli co nejvěrohodněji. Osobnost hráče a postavy jsou 

oddělené ( „hráči nejsou postavy", „chováš se a rozhoduješ v souladu se svojí postavou, 

ne s tím, jakejjsi ty", „hraje cizí charaktery"). 
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V uvedených výpovědích je možné nalézt také popis jiného herního stylu, který je 

zachycen ve vyjádřeních stavěných do opozice vůči „roleplayingu" a uváděn výrazy 

„;nemělo by", „není" a který je dospělými hráči a Pravidly odmítán. Jak tento „špatný 

styl" - nazvala jsem ho mocenský styl - vypadá? 

Herní styl mocenský: 

- Cílem hry je zisk - postava získává body („získat zkušenost") a majetek („najít 

poklady") a na základě toho se zlepšují číselné hodnoty parametrů („aby Ador byl 

pořádně vymakanej"). 

- Postava soupeří s ostatními, hráč se prostřednictvím zisků postavy snaží zvítězit nad 

ostatními hráči {„snaží se mít lepší postavu než ostatní"). 

Hráči při hře za postavy verbálně nekomunikují („ani nemluví"), pouze za ně 

rozhodují (Jenom určí, co v situaci udělají"). 

- Osobnost hráče není oddělena od postavy („hráči nejsou postavy!"). Hráč projevuje 

skrze postavu svou vlastní vůli. 

V této práci není přejímáno žádné hodnotícího hledisko, jsou přijímány pouze 

informace, které vedou ke zjištění, že existují minimálně dvě odlišná pojetí hry 

v podobě dvou stylů. Styl, který dospělí hráči hodnotí jako „špatný", snaží se ho 

degradovat („Člověče, nezlob se") a odmítají ho respektovat („není to hra na hrdiny"), 

já naopak přijímám. Existenci odlišných stylů kladu do souvislosti s věkem hráčů, což 

přispívá k formulaci hypotézy o vlivu věku hráčů jako důležité proměnné ovlivňující 

průběh herní partie. Předpoklad o souvislosti věku autorů příspěvků a popisovaným 

stylem podporuje i vyjádření jednoho hráče: „...čím jsou hráči starší, tím více to 

dostává úroveň " 

Na tomto místě bych chtěla zároveň tuto práci a způsob zkoumání vymezit proti 

studiím, které byly dosud na toto téma napsány v České republice. Dospěla jsem 

k závěru, že Krajhanzl i Janeček - tedy čeští autoři, kteří se hrami RPG zabývali -

popisovali hry RPG především z perspektivy stylu označovaného jako „roleplaying". 

Ačkoliv autoři formulují své cíle jako snahu zachytit fenomén těchto her, popsat je a 

definovat, pracují pouze s informacemi dospělých hráčů a ve výsledku popisují a 
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definují styl „roleplaying". Charakteristiky tohoto stylu poté prezentují jako 

charakteristiky her RPG obecně6. 

3) Úvodní rozhovory a vymezení tří věkových skupin hráčů 

K úvodním rozhovorům s hráči jsem přistupovala již poučena z předchozích zjištění. 

Hráčům jsem se proto rozhodla neklást jen otázky, které by směřovaly k jejich 

aktuálním prožitkům, názorům, postojům souvisejícím sjejich hraním. Cílem bylo 

neptat se pouze na přítomnost, ale vždy u jednotlivých témat nechat hráče, aby 

vyprávěl i o minulosti - aby popsal svůj příběh hráče od prvního kontaktu s hrou po 

současnost. Při rozhovorech vyšlo brzy najevo, že jakákoliv rafinovanost ze strany 

tazatele nejen že není zapotřebí, ale ani nemá význam. Když byla položena otázka, 

respondent ihned aktivně reagoval a na většinu z nich odpovídal velmi podrobně a 

spontánně se pustil do srovnávání přítomnosti s minulostí. Otázky se pohybovaly 

v okruzích čtyř vytyčených témat. 

V úvodních rozhovorech mělo být především zjištěno, jestli lze nalézt ve výpovědích 

určité rozdíly v závislosti na věku hráčů, rozdíly v jimi líčené vlastní minulosti a 

přítomnosti. Dále bylo zkoumáno, zda i ve výpovědích těchto hráčů lze nalézt 

informace, které by mohly potvrdit předběžnou hypotézu týkající se vlivu věku na 

ztvárnění hry v podobě typických stylů. Pozornost byla tedy zaměřena také na 

podobností při ztvárnění hry. Výsledky analýzy rozhovorů byly překvapivé, protože se 

ukázalo, že oba tyto jevy jdou pospolu a že změny hry lze sledovat ve čtyřech oblastech 

f> Proč k tomu do.šlo?Jcdním důvodů je věková skupina hráčů, které se autoři věnovali při svém výzkumu. Janeček (2001) uvádí, že 
průmčrný věk hráčů zkoumaného vzorku je dvacet let. Krajhanzl (2000) pracoval s hráči s věkovým průměrem 22 let. Oba autoři 
použili pro výzkum dotazníkové ankety a otázky měly za úkol odrážet aktuální fakta a názory hráčů na hru (např. Upravujete 
pravidla? Vytváříte propracovaný svět?). Z pohledu těchto prací byla data získávána pouze od dospělých hráčů, kteří podle našich 
předběžných zjištěni propagují a reprezentují styl, který je jim vlastní - „roleplaying". Data byla následně zpracována a výsledky 
zobecněny na všechny hráče a celou skupinu her RPG. Domnívám se, že ke čtenáři se dostávají závěry, které oproti realitě nabývají 
značného zkreslení. Příkladem může být Janečkova kapitola Profil typického domácího hráče her na hrdiny:"Typický hráč na hrdiny 
je mladý muž, kterému je dvacet let. Studuje vysokou školu libovolného typu nebo pracuje v oboru informačních technologií. Bydlí 
v Praze nebo větším okresním městě...hry na hrdiny hraje jednou týdně o víkendu, odpoledne nebo večer v bytě jednoho z ostatních 
hráčů s dalšími 2-5 lidmi....Při vlastní hře ho baví především děj - dobrodružství a boj, společně se zábavnou konverzací v roli 
fiktivní postavy s fiktivními postavami ostatních hráčů."(Janeček 2001, s. .61) 
Autor výsledky ankety, které se zúčastnilo sto hráčů, prezentuje za platné pro celou populaci, což ovšem z metodologického ani 

faktického hlediska nelze. Jedná se možná o „profil typického účastníka Janečkovy ankety", nikoliv o „Prolil typického domácího 
hráče her na hrdiny". Zkreslení podléhají podobně i charakteristiky, kterými hráči vystihují svůj postoj ke hře. Ty jsou uchopeny a 
prezentovány autory jako obecné charakteristiky her RPG. Cestou za zjednodušením uchopení tématu se však dle mého názoru 
vytrácí pravdivostní hodnota zkoumání. U obou autorů je například zdůrazňován dialog postav jako neodmyslitelná součást her, 
ale ve svém výzkumu jsem již poukázala na to, že dialogické ztvárnění, které je uplatňováno v „roleplayingu", nemusí být stálým 
znakem těchto her. 
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(popsané v úvodní části této kapitoly) Co přesně bylo zjištěno? V odpovědích 

respondentů bylo možné zaznamenat vymezování časově určených období, mezi 

kterými dochází k proměně hry. 

„ To jsme nejdřív měli ty menší jeskynní dobrodružství, kde je to hlavně o boji, 

nestvůrách a hrdinech. (...) Mě na začátku zajímal válečník, barbar. Ale to každej na 

začátku si volí fakt silný postavy, protože to pak máš takovej opravdovskéj pocit - já 

nevím...moci a síly, plníš si tím svý představy. (...) To jsem pozdějc zjistil, že není 

nejduležitější to sekání a zabíjení, že nejde jenom vo to projít a bejt vůdcem družiny a 

jejich nárazníkem. To bylo na začátku, když jsme to hráli opravdu jenom tak sporadicky 

na základce. Pak jsem byl spíš Pán jeskyně, ale když jsem si třeba vybral postavu, tak 

jsem si vybral podobnou jako já, buď trochu lepší nebo schválně handicapovanou. Šlo 

mi o tu zkušenost jak to zvládnu v takový nevýhodě. Člověk se snažil daleko citlivějš 

hrát tu postavu (...) Jo, takže už to není o tom dostat poklady a získat co největší 

atributy síly, ale o ty dialogy a děj. Nejde už ani o to být tou postavou, ale víc se to 

posouvá k tomu jejímu hraní se vším všudy. Stane se to mnohem víc divadlem, ta 

postava se tě přestane postupně tolik týkat. Teď už je to prostě role, kterou hraju a 

snažím se zahrát co nejlíp. Třeba ty handicapy. Na začátku člověk nechtěl mít žádný, 

pak si dával ty, který se ho nějak osobně dotýkaly a teď si dávám různý a zjišťuju, že 

právě hraní těch rozličnejch charakterů s různejma těmahle handicapama je to 

nejzábavnější" (Ho, 25). 

V tomto úryvku, velmi bohatém na informace, si můžeme všimnout, jak hráč odlišuje 

při popisu vztahu mezi sebou a herní postavou časová období. Dochází k tomu 

prostřednictvím příslovečných určení času - „na začátku", „nejdřív", „pozdějc", 

„pak", „teď". Konkrétně se jedná o tri časová období (přesné věkové ohraničení určil 

hráč sám při následném dotazování), kdy první zahrnuje zkušenosti s hrou ve věku do 

čtrnácti let, druhé - pak" je obdobím mezi 15 a 18 rokem věku, „teď" začíná věkem 

kolem 19ti let a pokračuje do současnosti. Stejně věkově ohraničené období bylo 

zaznamenáno nejen ve vyjádřeních tohoto hráče k jiným tématům, ale shodně také u 

ostatních hráčů. Jednotlivá období byla hráči vymezena údaji o věku, nebo ve spojitosti 

s docházkou do školy - „na základce", „na střední". Přitom hranice mezi prvním a 

druhým obdobím je velmi ostrá, mezi druhým a třetím obdobím je méně jasná, hráči ji 
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nedokáží určit s naprostou jistotou - předpokládám, že přechod mezi druhým a třetím 

obdobím může být pozvolnější. 

V rámci jednotlivých časových období popisují hráči hru Dračí doupě nezávisle na 

sobě, přesto v rámci jednotlivých okruhů témat jsem shledala významné podobnosti ve 

výpovědích. Vedlo mě to k závěru, že jednotlivým věkovým obdobím odpovídají určité 

herní styly. Hra tedy podléhá v jednotlivých věkových obdobích specifickému 

„stylu", který je zřejmě určitým odrazem psychosociálního vývoje a umožňuje 

hráči uspokojovat vývojově specifické potřeby. 

Některé charakteristiky dvou stylů - „roleplaying" a „mocenský" byly určeny již před 

úvodními rozhovory. Jak odpovídají třem stylům, jejichž charakteristiky jsme mohli 

popsat na základě rozhovorů? Původní dva styly se rozšířily na tri, přitom znaky stylu 

„roleplaying" zůstaly téměř nezměněny, styl byl pouze doplněn o další informace 

vzhledem ke čtyřem okruhům vytyčených témat. Výskyt tohoto stylu se potvrdil u 

dospělých hráčů. Styl „mocenský" jsem v rozhovorech označila jako styl, který 

odpovídá věkové skupině hráčů do patnácti let. Ve věkovém období mezi 15. a 18. 

rokem jsem na základě výpovědí rozpoznala a popsala třetí styl a byl označen jako 

simulační styl. Tento styl je v určité míře přechodovým stylem mezi polaritami dvou 

původních. Je vlastně kombinací určitých prvků dvou výchozích stylů. Je to však 

kombinace stabilní - u všech hráčů dochází k obdobné konfiguraci charakteristik. 

Zároveň nelze říci, že by tento styl byl jen „něčím mezi". Právě propojení charakteristik 

určitým stabilním způsobem dodává hře novou kvalitu - hráč může hrát jinak, může 

zažívat něco jiného, jsou syceny jiné potřeby, hra plní jiné funkce. Čím se vyznačuje 

tento styl? 

Herní styl simulační: 

- Cílem hráčů je simulovat prostředí a život v něm co nejrealističtěji („je to takovej 

simulátor života", „hrozně chceš, aby všechno fungovalo jako v reálu"). 

- Herní postava spolupracuje s ostatními („je to týmová práce"). 

- Hráči při hře verbálně komunikují za postavy a snaží se vytvářet a rozvíjet vztahy 

(„hlavně tam komunikuješ a diskutuješ sjinýma", „snažíš se sostatníma postavama 

vycházet přátelsky "). 
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- Osoba hráče není při hře oddělena od postavy. Hráč vytváří postavu záměrně 

p o d o b n o u sobě („hraješ hlavně svoje vlastnosti", „poznáváš hlavně sebe, protože si 

děláš postavu jako jseš sám "). 

4) Následné rozhovory a pozorování hry 

V průběhu zúčastněného pozorování hry a dalších polostrukturovaných rozhovorů byla 

tato předběžná data dále ověřována a doplňována. Jejich výkladu je věnována 

následující kapitola. V jednotlivých oddílech kapitoly věnovaných určitému věkovému 

období a odpovídajícímu stylu budou tato data interpretována a uváděna do širších 

souvislostí. 
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2.5. Výsledky výzkumu stylů hry 

(zúčastněná pozorování hry, polostrukturované rozhovory) 

2.5.1. Úvodní poznámky 

Tato kapitola je rozdělena do tří částí. V každé z nich je věnována pozornost výsledkům 

výzkumu hráčů jedné věkové skupiny a odpovídajícího herního stylu. Data byla získána 

za základě zúčastněného pozorování hry a polostrukturovaných rozhovorů s hráči a jsou 

předložena jako součást jednotlivých tematických okruhů. Cílem této kapitoly je ověřit 

předchozí zjištění, doplnit je, interpretovat výsledky. 

Každý styl je uveden ukázkou z průběhu hry. Jsou uvedeny hlavně proto, že umožňují 

utvořit přesnou představu o podobě stylu, která není snadno zachytitelná jakýmkoliv 

popisem. 

2.5.2. Herní styl „mocenský": Hráči ve věkovém rozmezí 11-14 let 

Předkládám nejdříve ukázku záznamu hry. Hry se účastnili čtyři hráči. Jeden z nich je 

v roli Pána jeskyně, tři zbývající hráči hrají postavy (označené Fr, Se, Da). V předložené 

ukázce vidíme začátek příběhu. 

Než se na záznam podíváme, uvedu ještě základní informace o tom, co mají jednotliví 

účastníci pro hru připraveno. 

Pán jeskyně: Před začátkem hry vytvořil na čtverečkovaném papíře podrobnou mapu 

podzemních chodeb a místností. V mapě jsou vyznačena místa, kam umístil překážky 

(v podobě dveří, pastí, nepřátelských bytostí) a poklady (mince, cenné předměty, 

kouzelné předměty). Křížkem je označeno místo - cíl. Tuto mapu má k dispozici po 

celý průběh hry pouze Pán jeskyně (mapa viz přílohová část A). Na základě této mapy 

popisuje hráčům aktuální polohu postav v prostoru a okolí. V průběhu hry na základě 

tohoto popisu hráči zakreslují údaje a mapu Pána jeskyně rekonstruují. Pán jeskyně dále 

vymyslel zápletku příběhu, která s sebou nese úkol, který mají postavy splnit. Pokud 

dojdou postavy na mapě k cíli, úkol bude naplněn. 
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Hráči: Každý hráč má před začátkem hry vytvořenou herní postavu. Záznamy o postavě, 

číselně vyjádřené parametry, jsou vyplněny ve formuláři „osobní deník". Literární popis 

postavy - „background" nevytvořil ani jeden z hráčů. 

Ukázka ze záznamu hry 

Pán jeskyně: „ Jednou takhle utrácíte výdělek ze své poslední výpravy v hostinci a tu k 
vám přijde muž zahalený v černé kápi. Přisedne si k vám, chvíli jenom potichu sedí a 
poslouchá o čem si povídáte. Po chvíli přeruší vaše povídání svým. Vypráví, že je přítel 
čaroděje Ordina, kterého uvěznil zlý čaroděj Zrok. Uvěznil ho, protože Ordin chtěl 
pomáhat lidem a chtěl všechno dobré pro lidi. Pak řekne, že vypadáte jako skupinka 
dobrodruhů hledající nějaké dobrodružství. Měl by pro vás jedno. Chce vytvořit 
kouzelný lektvar, pomocí kterýho by Ordina mohl osvobodit a nutně potřebuje jednu 
věc, šupinu obrovského Baldora, který žije ukrytý v podzemí nedalekého vrchu. Každý 
se bojí tam jenom vkročit, protože z tohohle pcxizemí se ještě nikdo živý nevrátil. Říká se 
ale, že je tam ukryta i spousta pokladů, které fíaldor hlídá. Můžete pomoct dobré věci a 
ještě vám za tu šupinu zaplatí sto zlatých, kdybyste mu ji přinesli. Co vy na to? " 
Hráč Se: bych byl pro." 
Hráč Fr: „Jo." 
Hráč Da: „Pudem. Řeknem mu, že souhlasíme, že pudem. " 
Pán jeskyně: „Tajemný muž v kápi vám dal rady, jak se dostat ke vchodu chodby do 
podzemí. Taky řekl, že Baldora můžete najít podle toho, že kudy projde, tam všechno 
pokryje slizem, co z něj odkapává. Ten jeho sliz světýlkuje a osvětluje chodby v podzemí. 
Došli jste ke vchodu do podzemí. Zevnitř jde zápach a zelený světlo. Co budete dělat? " 
Hráč Da: J)em dál" 
Pán jeskyně: procházíte chodbou úzkou jeden sáh. Stěny světélkují a tak nepotřebujete 
lucerny. Postupujete třicet sáhů, vidíte, že po třiceti sázích jsou v pravé stěně dveře. Co 
budete dělat?" 
Hráč Fr. „Rudli naslouchal." 
Pán jeskyně: „Slyšíš tlumené hlasy." 
Hráč Fr (k ostatním hráčům): „Co teda?" 
Hráč Se: Já bych tam vlez, ale radši si vytáhnem rovnou zbraně" 
(Hráč Fr zakresluje do mapy chodbu a dveře.) 
Hráč Fr: „No tak jo, ale pudeš první, nenechám si zabít tak dobře nahozenýho 
hraničáře hnědna začátku." 
Hráč Se: „Zkusím vzít za kliku a otevřít. " 
Pán jeskyně: JJveře jdou otevřít snadno. Teď vidíte do místnosti. Sedí tam na zemi tři 
skřeti a o něčem se dohadují. Zahlídli vás a okamžitě popadli zbraně a běží na Vás. 
Takže si hodíme na iniciativu. " (Hází kostkou.) „Prvnískřet hodil 3, druhý 2 a třetí 4. " 
Hráč Se (hází kostkou): „/, ach jo, mám vždycky smůlu " 
Hráč Fe (hází kostkou): „6." 
Hráč Da (hází kostkou): „5. " 
Pán jeskyně: „Takže podle iniciativy začínáš ty, Dariene, pak Fergo, pak skřeti a 
nakonec Sekvoj." 
Hráč Da: ,,/á útočím na nejbližšího mečem. "(Hází kostkou.) "7 bonus za silu plus 5 za 
zbraň 6a l hod kostkou je 13. " 
Pán jeskyně (hází kostkou a potichu počítá): „Takže poté, co jsem si hodil na skřeti 
obranu a vypočítal si to, tak jsi ho zabil. Přidej si 20 zkušeností, byl slabej. " 
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Fergo: „Já se jako obvykle držím vzadu a střílím po jednom kuší. " (Hází kostkou.) 
„ Takže 5 za obratnost, 6+1 za zbraň a 3 hod, to je 14+1. " 
Pán jeskyně (hází kostkou a počítá): „Takže taky zemřel. Poslední skřet pochopil, že 
jeho jediná šance je útěk, takže v tomto kole neútočí a pokouší se utéct. Máte na něj 
jeden útok. Přidej si taky 20 zkušáků." 
Hráč Se: „Tak jo, konečně si zabojuju." (Hází kostkou.) „ Takže 3 za sílu, 6 za zbraň a 4 
za hod je 13." 
Pán jeskyně: „ Tak taky tuhej. 20 zkušeností. Chcete je prohledat? " 
Hráč Fe: „Jasně" 
Pán jeskyně: ,№ajív sebe jen 5 stříbrňáků, 3 helmy a to je vše. Chcete si to vzít. " 
Hráč Se: Já si vezmu helmu. " 
Hráč Fe: Já taky. " 
Hráč Da: „No já taky." 
Pán jeskyně: ,J3udete prohledávat místnost? " 
Da: Jo." 
Pán jeskyně: Je to čtvercová místnost, stěny šest sáhů. Jenom kamenné stěny a hliněná 
podlaha. Nic zajímavýho tu už není. Co budete dělat? " 
Da. „ Vrátíme se do chodby." 
(Fe zakresluje půdorys místnosti do mapy.) 

2.5.2.1. Podoba vlastní herní aktivity 

Příběh a jeho výstavba 

Hráči v rámci jedné herní epizody ztvárňují příběh. Příběh má vždy jednoduchou 

výstavbu. Na počátku příběhu je výchozí situace (hrdinové - postavy hráčů popíjejí v 

hospodě) Výchozí situace se mění a na základě této změny vyvstává cil (přinést 

šupinu) Cíl s sebou nese příslib zisku (sto zlatých) a je i morálně hodnotný ( pomoc 

hodnému čaroději). Následuje zřetězení událostí, kdy postavy překonávají překážky 

(pobijí nepřátele) na cestě ke splnění cíle. Překonáním poslední překážky dochází 

k uzavření příběhu (šupina je předána, následuje odměna). Příběhy se svou strukturou, 

tématem i dějem podobají především kouzelné pohádce, lze je také srovnat s příběhy, 

které vznikaly v Americe ve dvacátých letech a byly řazeny k žánru weird fiction (srov. 

s. 19) 

Tuto výstavbu příběhu jsem zaznamenala nejen při zúčastněném pozorování hry, je 

reflektována i ostatními respondenty v rozhovorech. 

„ Ten náš první příběh byl vo tom, že jsme šli do nějakýho podzemí a měli zabít nějakýho 

zlouna, co věznil a zabíjel lidi. Ty další si nepamatuju, ale asi proto, že to bylo hrozně 

podobný. (...) Ty dobrodružství se nemohly rovnat tomu, co někdo popisuje v dobrý 
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knížce. Vždycky to mělo charakter takovej, že vždycky byli v podzemí nějaký zalezlí 

zlouni a postavy šly a měly za úkol je pobít a splnit qest" (Da, 24/1). 

„Vždycky jsme se vybavili nějakýma zbraněma, vlítli jsme do podzemí a pěkně jsme tam 

zjednali pořádek "(Tu,15/1). 

Jednotlivé příběhy, které hráči této věkové skupiny ztvárňují, jsou si velmi podobné 

(„vždycky"). Každá skupinka hráčů vytváří vlastně řetězec výstavbou totožných 

příběhů. Ústředním tématem je boj s protivníkem. Dochází pouze k obměnám, které 

nemají žádný vliv na výstavbu (cílem může být např. donést vzácnou bylinu, osvobodit 

zajatce,) každý nový příběh s sebou nese originální průběh zřetězení událostí. 

Jednotlivé příběhy v řetězci na sebe nijak dějově nenavazují. Pro každý příběh jsou 

vytvořeny nové okolnosti. 

„Člověku dlouhou dobu stačí tyhle jednoduchý dobrodružství, ve kterejch se pořád 

opakuje vlastně totéž, a ve kterejch se nějak uplatňuje jako hrdina. 1 když to vypadá 

s odstupem jako klišé, ty příběhy, tak tenkrát nám nějak stačily" (Da, 24/1). 

Na tomto místě je třeba zdůraznit, že při tomto stylu hráči ztvárňující postavy neusilují 

o vytvoření příběhu (o příběh usiluje pouze Pán jeskyně) - není to cílem hry. Příběh 

dává pouze hře tvar. Dochází k určitému rozštěpení mezi hráčem a jeho postavou. 

Cílem postavy, která se pohybuje v kontextu a souvislostech příběhu, je splnit úkol. 

Cílem hráče je „zvítězit" nad ostatními hráči. Vítězem je ten, jehož postava je 

mocnější než postavy druhých. Hráč totiž prostřednictvím své postavy získá body, 

poklady. Ty pak použije ke „zlepšení" své postavy (zvýší se její číselně vyjádřené 

parametry, bude vybavena účinnějšími zbraněmi). Ve výsledku je míra tohoto 

„zlepšení" ukazatelem úspěchu hráče. 

Podíl hráčů na výstavbě příběhu 

Hráč představující Pána jeskyně je tím, kdo utváří a vypráví příběh. Struktura příběhu je 

vytvořena již před začátkem herní partie. Pán jeskyně je v průběhu hry vzhledem 

k ostatním hráčům v roli vypravěče (vypráví část příběhu až do okamžiku, kdy dává 

ostatním možnost volby jednání), zprostředkovatele (zprostředkovává informace o 

okolním virtuálním světě) a rozhodčího (na základě matematických postupů z Pravidel 

rozhoduje o výsledku akcí). Je tvůrcem příběhu i prostředí (vytváří podrobnou mapu, 
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vymýšlí úkol, do podzemí umisťuje živé a neživé virtuální objekty). Ostatní hráči mají 

možnost pouze rozhodovat za postavu a dosazovat číselné hodnoty do 

matematického postupu. Za svou postavu mohou rozhodovat pouze v okamžiku, kdy 

jsou vyzváni Pánem jeskyně („Co budete dělat?"). Rozhodují převážně v dimenzi 

aktivity/pasivity své postavy (vezme si přilbu/nevezme si přilbu). Pokud dojde 

k uplatnění matematických postupů, dosazují hráči do těchto postupů číselné parametry 

svých postav a hází kostkou - vliv náhody na výsledek akcí. Pán jeskyně má tedy 

největší podíl na výstavbě příběhu, ostatní hráči mohou svými rozhodnutími pouze 

částečně ovlivnit průběh zřetězení událostí. 

„Pán jeskyně je vlastně takovej bůh, kterej to všechno připraví a udělá, a ty postavy 

jdou do hotovýho a nějak se tam uplatňujou " (Pj, 12/1). 

„Když byl někdo Pán jeskyně, tak musel opravdu něco vymyslet pro ty druhý, aby je to 

bavilo, aby to nebylo úplně stejný, jako to před tim " (Da, 24/1). 

Komunikace mezi hráči při herní partii 

U této věkové skupiny hráčů je typická absence užití přímé „řeči postav". Postavy mezi 

sebou nijak nemluví. Postavy jsou zaměřené výhradně na akci (zabít - najít - vzít), 

nerozvíjejí mezi sebou žádné dialogy a tím ani vztahy. Postavy postupují prostorem 

pospolu - pokud jde o směr, musí se hráči dohodnout. Jinak každý hráč rozhoduje o 

akci za svou postavu. O postavách nelze říci, že by byly spolu v přátelském nebo jiném 

vztahu, vůči sobě navzájem jsou postavy neutrální. „Nemluví", a proto nevyjadřují 

emoce, názory, náklonnost ani nepřátelství. Hráči mezi sebou při uplatňování 

matematických postupů komunikují v „řeči čísel" (Jakže 5 za obratnost, 6+1 za zbraň 

a 3 hod, to je 14+1"). Dále mezi sebou jako hráč s hráčem - v „řeči hráčů". Děj 

příběhu je jakoby zastaven v okamžiku, kdy Pán jeskyně vyžaduje nějaké rozhodnutí, a 

opět pokračuje v okamžiku, kdy je rozhodnutí provedeno. Formulace otázky sice 

implikuje odpověď v první osobě jednotného čísla, ale přesto se nejedná o „řeč postav". 

„Mezi sebou jsme jako ty postavy nemluvili. Do toho jsme takhle nepronikli, ani o to 

nešlo. Chtěli jsme něco dělat, vybavovat se nemělo význam. Kdybych to hrál teď, tak 

bych asi normálně mluvil za tu postavu přímou řečí, ale my jsme normálně jenom říkali, 

co ta naše postava udělá " (Tu, 15/1). 
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„Na začátku to bylo vlastně o kostkách, o tom deset plus jedna a bráním se deset a 
podobně. (...) Třeba v tý přímý řeči, tam se to taky liší, ale to je lim, že se to hraje úplně 
jinak. Jako že jsme dřív nemluvili za ty postavy" (Kor, 25/1). 

Hodnoty fiktivního prostředí 

V každém příběhu je patrná polarita Dobra a Zla. Na jedné straně je Dobro - postavy 

vždy stojí na straně pravdy, práva a spravedlnosti. Jejich cíl je vždy zaměřen na hodnotu 

Dobra. Na druhé straně stojí protivníci postav, kteří naleží ke Zlu (skřeti, kostlivci, zlý 

čaroděj). Postavy nejsou postaveny před žádný morální nebo hodnotový problém. 

Jsou automaticky již na začátku příběhu postaveny na stranu Dobra a všichni, kteří se 

jim postaví do cesty, jsou „zlouni". Tyto protivníky je možné a vlastně žádoucí 

likvidovat, protože jejich likvidace poslouží Dobru. Ať „dělá" postava cokoliv, co je 

zaměřeno na vytýčený cíl příběhu, je to vždy pokládáno za manifestaci Dobra, protože 

samotný cíl je vždy vystavěn v souladu s Dobrem. 

Podoba virtuálního prostředí - „světa" 

Označení „svět" užívám pro označení fiktivního virtuálního prostředí, ve kterém se 

pohybují postavy hráčů, ve kterém se odehrává vlastní příběh. Tohoto označení „svět" 

užívám bez ohledu na to, jak detailně je fiktivní prostředí vypracováno. Může to být 

podzemní labyrint tvořený několika místnostmi, stejně tak označení pro celý detailně 

propracovaný fiktivní kontinent s vlastní historií, mýty a legendami, systémem 

politického uspořádání či systémem božstev. 

V jednotlivých příbězích hráčů této věkové skupiny zůstává „svět" konkrétně zpracován 

pouze na úrovni podzemních labyrintů. Tyto labyrinty jsou zachyceny Pánem jeskyně 

na schematických mapách, které vypracovává pro jednotlivé příběhy (viz příloha 2/A). 

Příběh se odehrává na pozadí fantazijního světa, který však zůstává nekonkrétní, 

anonymní. Příběh se odehrává „kdesi" ve světě fantazie, tento svět však nemá jméno 

ani konkrétní podobu. Jednotlivé živé a neživé postavy vkládá Pán jeskyně na různá 

místa podzemního labyrintu v podstatě nahodile, jejich přítomnost/nepřítomnost není 

nijak zdůvodňována ani uvedena do souvislostí (existence čaroděje Zroka a Ordina 

v ukázce ze hry skončí v okamžiku uzavření příběhu. V následujícím příběhu se objeví 

jiné smyšlené bytosti, jejichž osudy se také nepromítnou do konstrukce světa a jeho 

historie, protože žádná není). Absence podrobnější strukturace virtuálního prostředí 
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je důvodem, proč na sebe jednotlivé příběhy nenavazují dějově ani myšlenkově. Pro 

každý následující příběh Pán jeskyně vymýšlí nové okolnosti. 

„ Vždycky to dobrodružství se odehrávalo v nějakým místě. Podzemí, jeskyně a tak. To 

místo bylo propracovaný, chtělo to nějakou přípravu, kterou dělal PJ. Ale žádnej svět 

v pravým slova smyslu jsme nedělali" (Tu, 15/1). 

2.5.2.2. Způsob a míra aplikace pravidel 

Rozsah pravidel 

Nejvýraznějším znakem při uplatňování „mocenského" stylu, je především redukce 

pravidel ve smyslu zúžení množství užívaných číselně vyjádřených parametrů a 

zjednodušení matematických postupů. 

„Z těch pravidel jsme spíš jsme něco vypustili, třeba jsme nedělali historii postav, to 

přesvědčení taky nebylo potřeba, taky jsme nevyužívali všechny ty druhy soubojových 

systémů." (Da, 24/1) 

Hráči Pravidla uplatňují mechanicky, často bez porozumění principu. Co jim připadá 

„zbytečné", to zkrátka vynechají, co jim připadá „složité" nebo „zdlouhavé", to 

zredukují. Týká se to absence některých číselně vyjádřených parametrů, absence 

„backgroundu", i redukce množství a obsahu matematických postupů. Také svou 

představu o hrdinovi vytvářejí zcela bez ohledu na hodnotu číselně vyjádřených 

parametrů. Čísla zůstávají z jejich perspektivy jen čísly, se kterými se v určitých 

okamžicích počítá, mají vždy nějaký podíl na výsledku akce. 

Osobní deník 

Zmíněná redukce pravidel se projevuje při herní partii, velmi přehledně ji lze číst 

především z formuláře „osobní deník". V kapitole pojednávající o Pravidlech byly 

v tabulce (viz s. 47) vyznačeny jednotlivé parametry, které Pravidla umožňují určit 

k jedné herní postavě. Ve stejné tabulce (viz následující strana) lze porovnat, jaké 

parametry určují pro své postavy mladší hráči (parametry, které neurčují jsou vyznačeny 

šedým pozadím). 
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Kód 
UH UM PB PJ 

Rasa elf X 
Povolání kouzelník X 

Přesvědčení 2 X X 
Velikost B X X 

Síla 8 X X 
Obratnost 12 X X 

Vlastnosti Odolnost 8 X X 
Inteligence L 18 X X 
Charisma 17 X X 

za sílu -1 X X 
za obratnost 0 X X 

Bonusy za odolnost -1 X X 
za inteligenci 3 X X 
za charisma 3 X X 

Maximální 
počet životů 

5 X X 

Aktuální 
počet životů 

5 X X 

Množství 
magenergie 

9 X X 

při mírném naložení 8 X X 
Pohyblivost při středním naložení 5 X X 

při velkém naložení 3 X X 
při mírném naložení -1 X X 

Postih při středním naložení -3 X X 
při velkém naložení -4 X X 

Základní 
nosnost 
postavy 

330 X X 

Střední 
naložení 
postavy 

660 X X 

Velké 
naložení 

990 X X 

Výzbroj meč X X 
Útočná čísla 
pro boj tváří 

v tvář 
1 X X 

Obrana 
zbraně pro 
boj tváří v 

tvář 

-2 X X 

Útočné číslo 
pro střelecké 

zbraně 
2 X X 

Dostřel 5,9,12 X X 
Vybaveni louče2 X X 

Kouzla 3mag X X 
Poklady 600st X X 

Zkušenost 0 
Úroveň 1 

72 



Zřetelná je zde především absence parametrů, které byly označeny kódem PJ a při hře 

měly být využity především pro realistickou simulaci jiných než bojových aktivit 

postavy (např. parametr Pohyb postavy při mírném naložení se může v průběhu hry 

projevit tak, že postava, která „nese náklad", se ve virtuálním prostředí „pohybuje 

pomaleji"). Absence těchto parametrů odráží především malé nároky hráčů na 

„realistický" průběh aktivit. Nesnaží se tedy o to, aby veškeré dění ve virtuálním 

prostředí co nejvěrohodněji simulovalo dění reálného světa (ukázka osobního deníku 

viz příloha l/A). 

Parametry označené kódem PB jsou ty, kterých je využíváno při „boji". Ty zůstávají 

zachovány v plném rozsahu. Souvisí to s tím, že právě „boj" je v tomto herním stylu 

nejčastější aktivitou postav. 

U všech parametrů, které mají být dle Pravidel určeny hráčem (v tabulce označované 

kódem UH), zůstávají určovány hráči - tj. Pravidla jsou respektována. Co se týče 

parametrů, jejichž číselně vyjádřené hodnoty mají být určeny na základě matematických 

výpočtů, zde jsou Pravidla respektována, ale ne vždy. Výslednou číselnou hodnotu 

parametru někdy ovlivní Pán jeskyně. V následujících výpovědích je objasňováno, jak 

a z jakých důvodů mohou být změny provedeny. 

„ Ve svým důsledku to vedlo k tomu, že když měl někdo na začátku dobře nahozenou 

postavu, tak mohl pobít třeba padesát skřetů nebo nějakejch smradů malejch a skoro 

nic mu to neudělalo. Jinej si nahodil blbě a postava hned umřela. To jsem trochu 

zkorigoval, aby měli všichni na začátku tak nějak vyrovnaný síly" (Da, 24/1). 

„ Ty postavy by měly beji na začátku hry nějak vyvážený. Nejde to přesně, protože 

každá umí něco jinýho. Jako kouzla, nebo dobře bojuje. Ale když je nějaká postava moc 

slabá, tak jí ty čísla trochu upravím. Jinak s tim ani nechtěj hrát" (PJ, 12/1). 

Jedná se tedy o korekci, která je motivována snahou o „rovný start" postav. 

V souvislosti s tím, že hra je u tohoto stylu vlastně pojata jako závod (cílem hráče je 

zvítězit), má tato korekce svůj smysl. Není a nemůže být zachována ideální rovnost 

šancí, jaké můžeme obvykle najít ve hrách agonálních. Pán jeskyně si však uvědomuje 

agonální rozměr hry a svými zásahy se snaží zajistit, aby některá z postav nebyla již 

na začátku hry výrazně znevýhodněna. 
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Background postavy 

Background hráči pro postavy nevytvářejí. Z pohledu hráčů se jeví jako zbytečný. 

Podobně jako parametry, které pří hře nejsou užívány, zmizely z osobního deníku i 

vypracování backroundu by bylo samoúčelné. Postavy v průběhu hry Jednají", ale 

„nemluví" a nijak se nemohou projevit jejich vlastnosti, zvyky, či přání. 

„Background jsme nedělali. Ono to ani nějak nešlo k ničemu využít. Tam bylo důležitý 

vybrat si postavičku z toho výběru, aby to mělo nějakej fantasy styl a k ní nabrat nějaký 

čísla, který se při tý hře daly využít, hlavně při soubojích. Že bysme si někam napsali 

nějakej příběh tý postavy, tak to ne " (Da, 24/1). 

,J)ělat se s tim mi přijde na nic, nevim, k čemu to má bejt dobrý. " (Ve, 12/1) 

Body „zkušenosti" a „přesvědčení" 

Hráčům jsou udělovány body „zkušenosti" výhradně za úspěch v nějaké činnosti 

postavy ve fiktivním prostředí. Jde především o ústřední téma - boj. Kdykoliv postava 

„zabije" protivníka, získává určitý počet bodů. Obvykle platí, že čím „silnější" je 

protivník, tím více bodů zkušenosti Pán jeskyně přidělí. 

Přesvědčení hráči buď nevolí vůbec nebo volí přesvědčení „dobré" (tzv. zákonné dobro 

a zmatené dobro, srov. s. 49-50). Vyplývá to z celkového hodnotového nastavení 

fiktivního prostředí a zmíněné polarity Dobra a Zla. Ani v případě, že by měla postava 

„zlé přesvědčení", nemá ho kde a jakým způsobem uplatnit. 

2.5.2.3. Vztah hráče a herní postavy 

„Na koho" si hráči hrají 

„Na koho" si hráči hrají? Hrají si na Hrdinu a v tomto případě je velké H zcela na místě. 

Hráči se po čas herní partie stávají ve svých představách „ideálním hrdinou". Tento 

způsob identifikace označuji za identifikaci hrdinskou (lze možná říci také „ryzí 

hrdina", „archetypický hrdina", „mýtický hrdina"). Pro hráče je hrdina synonymem 

pro muže - silného, statečného bojovníka, který získává slávu svými činy, bojuje za 

dobrou věc, má nadpřirozené schopnosti. Herní postava může vystupovat jako ideální 
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ego hráče, identifikaci lze chápat jako identifikaci imaginární (za tuto interpretaci 

vděčím M. Kučerovi). Hráči tohoto herního stylu jsou výhradně chlapci, herní skupinu 

tvoří nejčastěji několik chlapců z jedné školní třídy Vzhledem k jejich věku není nijak 

překvapivé, že ideální ego nese výrazné maskulinní znaky. Hrdinou je muž, který ve 

svalnatých pažích třímá meč, který hravě skolí všechny nepřátele. Takové pojetí hrdiny 

je v souladu s tvorbou postavy, která „background" nepotřebuje, protože je orientována 

výhradně na „čin". Není třeba „mluvit". Pouze „činy" dají vyniknout takto pojímanému 

hrdinovi, jeho osobnost, sny nebo zvyky jsou z tohoto úhlu pohledu lhostejné. Při 

uplatňování „mocenského" stylu postava především „bojuje", což je nejvýznamnější 

čin - manifestace čistého hrdinství. Hráč může po čas hry „činit" bez jakéhokoliv 

omezení, které je v reálném životě limitováno jeho vlastními schopnostmi. „Činy", 

které uskutečňuje při hře, jsou hráči vnímány jako nesrovnatelně významnější a 

náročnější než ty, které může realizovat v běžném životě. 

„ To byl bezva pocit být někým, kým chceš. Být tím hrdinou a dělat velký věci. Bylo to 

hodně akční. To dobrodružství mělo nějakej cíl, ve kterým jsme museli uspět. Šlo spíš o 

ten pocit, že jsi něco dosáhl, vykonal" (Tu, 15/1). 

Bez ohledu na aktuální herní postavu a hodnotu číselně vyjádřených parametrů si hráč 

představuje hrdinu vždy v této ideální podobě. Hráč nepostupuje tak, že by si 

rekonstruoval svou představu o hrdinovi na základě čísel a informací z Pravidel. Pouze 

za konkrétní postavu „dosadí" podobu svého „ideálního hrdiny" a s tou se identifikuje. 

„Když mi Jeskyňák určí, že musím bejt kroll, tak mi to ani nevadí. Stejně si to 

představuju po svým " (Ve, 12/1). 

„ Třeba o tu konkrétní postavu jsem tolik nestál. Jako že bych jí nějak propracovával a 

kreslil a byl nějak hotovéj, když mi umřela. (...) O tu konkrétní postavu ani nešlo, ta se 

dala udělat nová, hodně podobná" (Tu, 15/1). 

Při uplatňování tohoto herního stylu, kde je hlavní náplní děje boj, je postava vystavena 

permanentnímu nebezpečí, že „zemře". „Smrt" postavy je poměrně častou událostí 

(oproti ostatními herním stylům). Hráči po této události nezažívají smutek, protože když 

postava „zemře", je možné ji bez většího úsilí nahradit jinou postavou, za kterou je opět 

dosazena táž podoba ideálního hrdiny. Ideální ego tak přetrvává, bez ohledu na 
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„smrtelnost" konkrétní postavy zůstává zachováno v nezměněné podobě. „Smrt" 

postavy je hráči spíše zažívána jako nepříjemnost, která znemožňuje zvítězit. 

„Chvěk nebyl smutnej, spíš našlvanej, protože tý postavě věnoval nějakej čas a chtěl, 

aby byla nejlepší. Vymlátil sis za tu dobu na skřetech nějaký pěkný vybaveníčko, dostal 

ses do vyšší úrovně a posouvals to k tomu, aby to byl nejlepší řízek, takovej ideál ideálů. 

A když umře, tak si sice můžeš v pohodě vybrat novou postavu, ale začíná to znova, a 

tak ji musíš od začátku vylepšovat, zatímco ty ostatní už třeba ty svý postavy maj pěkně 

namakaný" (Da, 24/1). 

Kritéria pro výběr postavy 

Pokud má hráč možnost volby postavy, vždy ji vybírá tak, aby co nejvíce naplňovala 

jeho představu o ideálním hrdinovi. Hráči proto vždy vybírají pro hru „silné" postavy. 

To znamená, že se snaží vybrat takovou postavu, která s větší pravděpodobností 

dosáhne vyšší hodnoty číselně vyjádřených parametrů. Vyšší číselně vyjádřená hodnota 

parametrů predikuje vyšší úspěšnost postavy v boji. S takovou postavou je pak snazší 

vyhrát. Pokud vítězí v boji, získává body - „zkušenosti" a na základě toho je možné 

hodnota číselně vyjádřených parametrů dále zvyšovat. 

Kritériem pro výběr postavy je její silový potenciál. 

„ Mě na začátku zajímal válečník barbar. Ale to každéj na začátku si volí fakt silný 

postavy, protože to máš pak takovej opravdovskej pocit. Já nevím moci a síly" (Ko, 

25/1). 

Věk hráče a věk postavy 

Zajímavé je porovnat skutečný vek hráče a věk jeho ideálního hrdiny. Hrdina je vždy 

dospělý jedinec, zatímco hráč je ještě dítětem. „Stát se hrdinou" tedy také znamená 

„stát se dospělým". Hráč se při hře samostatně rozhoduje, jedná - „činí". Tato 

rozhodnutí nejsou podřízena rodičovské autoritě, závisí pouze na hráči. Dospělá herní 

postava dobře zrdcadlí touhu po dospělosti, snahu uvolnit se ze závislosti na rodičích, 

která je příznačná pro období pubescence (srov. Vágnerová, 2000, s. 240; Langmeier, 

1991, s. 143). Při hře se hráč neustále snaží něčeho dosáhnout („zabít nepřítele", „najít 

správnou cestu"). Jakkoliv jsou výsledky „činů" při hře nezávislé na skutečných 
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schopnostech hráče a podléhají zejména náhodě, jsou hráči zažívány jako úspěch a 

potvrzení vlastních schopností. 

„Je mu dvacet, nebo tak nějak. (...) Zivar si může si dělat co chce, nikdo ho neprudi, což 

bych ocenil taky, hlavně doma" (Ved, 14/1). 

„Když bylo to dobrodružství dobře udělaný, tak to člověk mohl jako úplně vidět, vžil se 

do toho, že je někým jiným a nemá žádný omezení, jako v běžným životě" (Da, 24/1). 

2.5.2.4. Vztah hráče a fiktivního světa 

1) Co fiktivní svět umožňuje? 

Když jsem se ptala hráčů tohoto herního stylu, proč hru hrají, odpovídali jednoduše: 

J}rotože mě to baví. " Pokud měli určit co přesně je baví, stejně univerzální odpovědi 

byly pouze dvě: „všecko " a „ bojovat". Vycházím z prostého předpokladu, že si hráči 

sami hru vytváří - tak, aby je „bavila". Jestliže je „baví", zřejmě jim něco přináší. 

Sdílení - Hraje pro hráče významná již tím, že se realizuje ve skupině. Hráči tohoto 

herního stylu vytvářejí v rámci kolektivu školní třídy menší skupinu, která vzniká na 

podkladě jejich společného zájmu. Na základě členství v této skupině získávají pocit 

výlučnosti vůči ostatním (účastní se něčeho, co je obtížné, vyžaduje určité znalosti, je 

skryto „těm venku"), získávají „prestiž" a přátele. Již samotná možnost účasti na této 

hře zvyšuje jejich sebejistotu v rámci sociální skupiny. Důležitým tématem ve výrocích 

hráčů je téma přátelství a jejich postavení v kolektivu školní třídy. Hráči shodně 

uvádějí, že hraní hry mělo výrazný podíl na změně jejich postavení v sociální skupině 

třídy. Hra je v tomto období také nejčastěji realizována v prostředí školy, na jiných 

místech hráči realizují hru pouze výjimečně. Co to znamená? Hráči tím, že hru realizují, 

poutají (možná záměrně) pozornost ostatních žáků, kteří jejich počínání nerozumějí. 

Vyvolávají čísla a vymýšlejí nejrůznější komplikované výrazy, které v přihlížejících 

vzbuzují zvědavost a zdání velké obtížnosti hry. Je možné, že tímto způsobem se daří 

hráčům upoutat na sebe pozornost a vzbudit tak zájem o svou osobu. 

„Pomohlo mi to najít nějaký bližší kámoše. No ne že bych před tím byl jako úplně 

nějak bez kámošů. (...) Třeba ve třídě v tom byla nějaká výjimečnost, ale ne, že bysme 
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s lim nějak machr ováli. Ale pro ostatní to bylo nějak zajímavý, že se snažili zjistit, co to 

hrajem a tak" (Da, 24/1). 

„ Tyhle, co jsme spolu hráli, v tý komunitě, pokud to tak nazvu, tak to byli asi nějak 

jediný lidi, se kterejma jsem se kamarádil nějak víc. (...) Třeba ty kuličky si můžeš 

zahrát s kýmkoliv, ani ho nemusíš znát a může ti bejt ukradenej. Tady v tom je takový to 

tajemství. Že děláš něco jinýho a složítýho, co ti ostatní záviděj " (Tu, 15/1). 

„Pro mě to bylo nějak hodně důležitý, ještě víc proto, jak jsem původně nebyl moc 

v kontaktu s těma vrstevníkama. Tak jsem měl takový to, že jsem si byl hodně nejistej. 

(...) Díky tý hře jsem si vybudoval mezi klukama vůdčí pozici, o který se mi před tim ani 

nesnilo" (Fr, 25/1). 

Sdílení hry je významné ještě z jednoho pohledu. Při vlastní herní partii se hráči 

společně podílejí na ději příběhu, sdílejí podobné představy o fiktivním světě i hrdinech. 

Hráč není odkázán na osamocené denní snění o sobě jako hrdinovi a svých činech. Tyto 

činy se „skutečně" v příběhu odehrají. Jeden hráč může být svědkem činu, který 

vykonal v masce své postavy hráč druhý. Sdílení je jakýmsi potvrzením „opravdovosti" 

činů a hráč je může přijímat za své - mohou mít vliv na jeho sebepojetí. Společný 

zájem a společně zažívaná dobrodružství, o kterých hráči mezi sebou živě diskutují, 

jsou významné pro budování a upevňování přátelských vazeb mezi členy hráčské 

skupiny. Tato hra může vést k přátelství v silném slova smyslu, na rozdíl od prostého 

kamarádství nebo družnosti (za tuto interpretaci vděčím M.Kučerovi). 

„Jako někdo jde cvrnkat kuličky, nebo hrát fotbal, tak my jsme hráli Dračák. Bylo to 

jiný než tyhle hry, člověk si tam splnil nějaký přání a taky nás to víc spojovalo" (Tu, 

15/1). 

Uskutečnění přání - Skrze hru a postavu si hráč naplňuje svá přání a sny. Sny o sobě 

jako „ideálním hrdinovi", který je silný statečný, krásný a úspěšný. Hráč má možnost ve 

hře rozhodovat sám za sebe, bez jakéhokoliv omezování autoritou z vnějšku. Fiktivní 

svět nabízí možnost účasti na významných úkolech, které hodnotou daleko přesahují 

význam každodenních úkolů v reálném reálného světě. V tomto ohledu má fiktivní 

prostředí a simulace života postavy funkci především kompenzační. Hra umožňuje díky 

intenzitě sdílení popsané výše, aby i konkrétní přání, která nelze uspokojit v realitě, byla 

ve hře naplňována. 
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„Jako hraničář můžu mil sebou přítele, tak mám psa Orsifaxe. Dobrý je, že když mi 

zabijou postavu, tak toho psa mi PJ nezabije. (...) Vždycky jsem chtěl psa a je to dobrý 

ho mít takhle. Aspoň" (Ve, 12/1). 

Moc - Hráč ve fiktivním světě a v masce ideálního hrdiny manifestuje svou převahu a 

moc a to především prostřednictvím boje. Bojuje, aby vítězil a vítězit chce, aby potvrdil 

svou převahu. Přání a tužby, které jsou ve fiktivním světě naplňovány, mají především 

rozměr moci a zisku. Zvítězit nad protivníky může hráč prostřednictvím své postavy v 

boji, zvítězit nad ostatními hráči může tím, že dosáhne vyššího bodového zisku (body 

„zkušenosti"). 

„ Ta zábava na tom byla v podstatě zabíjet nepřátele a vybavovat se nějakýma lepšíma 

zbraněma. Když člověku bylo kolem těch čtrnácti, tak neměl moc takovejdlech věcí, za 

kterýma by se mohl ohlídnout a bejt na to hrdej, prostě tohle stačilo (Da, 25/1). 

Pán jeskyně vytváří hru pro ostatní hráče, ale nečiní tak z čistě altruistických pohnutek. 

Pán jeskyně pociťuje uspokojení z moci, kterou mu dává jeho pozice. On je tím, kdo 

tvoří fiktivní svět, je „stvořitelem", je také tím, kdo rozhoduje o životě nebo smrti 

postavy, v této roli je „bohem". Pán jeskyně je v jiné roli než ostatní hráči, má možnost 

rozhodovat o osudu jejich postav, může ovlivnit, kdo z hráčů „vyhraje". 

„Když jsem byl Pán jeskyně, tak to je pocit ohromný moci. Ty seš ten, kdo vytváří ten 

svět, a máš v moci ho i kdykoliv zničit (...) Je to úplně skvělej pocit. Velkou roli v tom 

hraje moc. Je to hodně opojný. Máš nad těma lidma moc i v reálným životě, přenáší se 

to i mimo tu hru. Získáš tím silnou pozici mezi hráčema " (Fr, 25/1). 

Pán jeskyně má výsadní postavení v průběhu hry, zřejmě může působit na hráče jako 

autorita i mimo hru v rámci skupiny svých přátel - hráčů. Přesto není jeho pozice 

v herní skupině tak neotřesitelná, jako je pozice „boha". Pokud se Pán jeskyně projeví 

vůči hráčům tak, že je to vnímáno jako prohřešek proti přátelství nebo jako 

nespravedlnost, může být „sesazen". Tímto sesazením přichází o svou pozici ve hře a 

následkem toho ji zřejmě ztrácí i ve skupině přátel. 

„ To jsme třeba měli PJ a když ti řeknu, že jsme během třeba dvou hodin použili třicet 

deníků v sedmi lidech, tak je jasný o co šlo. Tak jsme ho svrhli" (Kor, 25/1). 
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Bezpečí - fiktivní svět dává hráči příležitost hráči realizovat svá přání a sny 

v bezpečí. Umožňuje být někým jiným bez omezení, které přináší reálné bytí a reálný 

svět. Jakýkoliv nezdar ve hře nemůže samotného hráče ohrozit. Tento svět je sice na 

pohled plný nebezpečí (nestvůry, nemrtví), ale to nikdy nehrozí hráče doopravdy, 

umožňuje mu to jen „příjemnou bázeň" s vědomím vlastního bezpečí. To je společné 

všem fiktivním hrám. Ani „smrt" postavy hráče osobně nezasáhne, protože na 

jakoukoliv další postavu lze bez obtíží navléknout podobu ideálního hrdiny. Fiktivní 

svět je bezpečný i v tom ohledu, že hráč není konfrontován s limity svých vlastních 

schopností a dovedností. 

2) Je hra v této podobě specifickou formou „úniku"? 

Hru v podobě, jakou vytvářejí hráči této věkové skupiny nelze považovat za formu 

specifického úniku před realitou pouze na základě toho, že hráči konstruují fiktivní svět, 

ve kterém se pohybují jejich herní postavy. Vytváření fiktivních světů, které umožňují 

náhradní uspokojení umožňuje i celá řada jiných her, které jsou hrány v tomto věku. 

Ani styl hry a témata, která se zde objevují - téma boje, tajemství, soupeřivosti, nejsou 

pro toto období ničím novým ani překvapivým, jsou reflektovány celou řadou autorů. 

Např. Příhoda (1977, s. 331-335) určuje pro chlapecké hry v období pubescence tyto 

charakteristické znaky : bojovnost, skupinová aktivita, soutěživost, tajemství, oživení 

fantazie. Tedy v naprosté shodě ktěm, které se objevují u hráčů Dračího doupěte 

v tomto věku. Aby se hra v tomto věku mohla jevit ještě obyčejnější, uvádí Příhoda 

následující příklad: „Hoch rozpřádal takovou fantastickou hru válečnického dobývání, 

hrál si v terénu s puškou v ruce, nebo si kreslil mapy s libovolnými hranicemi, na nichž 

rozpřádal bitvy (...) týž chlapec si také vymyslil vlastní řeč a písmo vycházející 

z drobných piktogramů" (tamtéž). 

Hru Dračí doupě v podobě „mocenského" stylu lze na základě uvedených skutečností 

srovnat s velkým množstvím jiných her. Uvedu dvě, které považuji za nejvíce podobné. 

Jednoduché počítačové hry jsou blízkými příbuznými hře Dračí doupě v podobě 

„mocenského" herního stylu. Vezmeme za příklad hru Prince of Persia. Hráč sedí u 

počítače, na monitoru se odehrává krátký děj, kde postavičce prince je přidělen úkol 

projít podzemními chodbami, přemoci zlé sultány a tím osvobodit princeznu. Hráč vidí 

na monitoru podzemní bludiště a pohybuje prostřednictvím tlačítek klávesnice 
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postavičkou prince, obdobně kombinace stisku kláves umožňuje bojovat. Z pohledu 

hráče je tato počítačová hra obdobná jako hra Dračí doupě. Rozdílů je jen několik: 

Počítač plní íunkce Pána jeskyně, hráč vnímá fiktivní svět pohodlněji prostřednictvím 

zraku, hráč není nucen osvojovat si matematické postupy ani pro hru nic vytvářet, 

zážitky ze hry není možné prožívat s ostatními, hru nelze přizpůsobit hráčovým 

individuálním požadavkům. 

Takzvané Gamebooky nabízejí srovnání v oblasti literárně zachycené hry. Jedná se o 

knížky, kde čtenář na začátku dle návodu zanese charakteristiky fiktivního hrdiny a poté 

čte text, který je rozdělen do úseků. Na konci každého úseku je problémová nebo 

konfliktní situace a čtenáři je nabízeno několik možností řešení, nebo je řešení 

rozhodováno na základě výsledku hodu kostkou. Když zvolí některou z možností, 

nalezne odkaz na stranu, kde má pokračovat ve čtení, příběh pokračuje dalším úsekem. 

Z pohledu hráče jsou Gamebooky obdobné jako hra Dračí doupě, rozdílů nalezneme 

méně než v předchozím příkladu - kniha supluje funkci Pána jeskyně, možnosti řešení 

situací je omezeno výběrem, hráč není nucen osvojovat si matematické postupy, zážitky 

ze hry není možné prožívat s ostatními, hru nelze přizpůsobit hráčovým individuálním 

požadavkům. 
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2.5.3. Herní styl „simulační4': Hráči ve věkovém rozmezí 15-19 let 

Předkládám nejdřive ukázku ze záznamu hry. Hry se účastnili čtyři hráči. Jeden z nich 

je v roli Pána jeskyně, zároveň v ukázce hraje postavu (označená As) tři zbývající hráči 

hrají postavy (označené Ad, La, Fi). 

Než se na záznam podíváme, uvedu ještě základní informace o tom, co mají jednotliví 

účastníci pro hru připraveno. 

Pán jeskyně: Hra se odehrává ve fiktivním světě, na jehož tvorbě se podílejí hráči 

společně. V uvedené ukázce se postavy pohybují na lodi, všichni hráči mají k dispozici 

podrobnou mapu paluby i podpalubí. 

Hráči: Každý hráč má vytvořenou herní postavu, se kterou hraje již delší dobu. 

Záznamy o postavě, číselně vyjádřené parametry, jsou vyplněny ve formuláři „osobní 

deník". Literární popis postavy - „background" je vytvořen u všech postav. 

Ukázka ze záznamu hry 

As: „ Tak co, jsou všichni konečně na palubě? " Vykřikuji a mám přísný výraz. 
Ad: Jsem z toho trochu zmatený asi na tom má trochu podíl ta včerejší příhoda 
z přístavu. Trochu nesměle se zeptám toho křiklouna: „Kdo že je tu kapitán, asi mi 
vypadlo jméno." 
As: „No to jsou dobré vyhlídky na plavbu. Mizerná posádka s ještě mizernější pamětí. 
Pro děravé hlavy tedy ještě jednou. Majitelem této lodi je sir Minor, kapitánem a jeho 
zástupcem v jedné osobě jsem tady já. " 
Ad: Procedím jen tak pod fousy směrem k Asanovi: „Nesnáším, když se někdo ke mně 
chová povýšenecky. " 
As: Podívám se na Adrina a dochází mi trpělivost: „Nebuď drzý, nebo tě nechám 
vyhodit dřív, než vyplujeme. Jdi zkontrolovat plachty, plavčíku!" Ukážu směrem ke 
stěžni. 
Ad: Zatínám pěsti. 
La: Jdu k Adonovi a položím mu ruku na rameno. Snažím se ho uklidnit: „Neblázni, 
není potřeba dělat dusno před vyplutím. Kapitán bude sice pérák, ale asi to tak má být. 
Nezapomínej, proč tu jsme. " 
Pán jeskyně: Na palubě začíná být horko, slunce stojí vysoko, jeho paprsky jsou 
intenzivní a spalující. Je podivné, že není slyšet křik jediného racka. 
Fi: Stojím opodál a brumlám si pod fousy: „ Takhle to vždycky dopadá, když se na něco 
těší. Těším se na houpání vln, slunce a klídek a tady to začíná ještě před vyplutím 
vypadat na nějaké problémy. " Svlíknu se a jdu k okraji paluby, že se osvěžím koupelí. 
Hráč Fi k Pánovi jeskyně (zvedá ruku a dává signál k přerušení hry): „ Tady na tý mapce 
není vůbec naznačená výška mezi palubou a hladinou moře. A přijde mi divný, že říkáš, 
že slunce stojí vysoko. Minule jsme se naloďovali, což bylo těsně po východu slunce. Od 
tý doby uběhla tak hodinka, je to trochu kiks, ne?" 
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Pán jeskyně k hráči Fi (listuje v zápisníku): „Ok, je to kravina, slunce je nad obzorem, 
takže oprava, jestli to někoho zmátlo. Z tý paluby to je tak šest sáhů, takže si tam klidně 
hupsni." 
La: Posadím se pohodlně na palubu, nohy křížem, pozoruju Fisca. 
Fi: Postavím se na okraj zábradlí a skočím dolů. Je to docela výška, takže zahučím 
hluboko pod hladinu. 
Pán jeskyně k Fi: „Pod vodou jsi otevřel oči, všude kolem modro, ale náhle zahlédneš 
černý dlouhý stín, obrysy obrovského chapadla. " 
Fi: V úleku vypustím všechen vzduch, hrabu se co nejrychleji k hladině. Sotva se 
vynořím křičím z plných plic: „Pomoooc, okamžitě mě vytáhněte!" 
La: Přiskakuju k zábradlí, rozhlížím se po laně. 
Ad: Běžím si pro zbraně do podpalubí, Fisco by nekřičel pro nic za nic, asi se něco děje. 
Pán jeskyně: Ve vlnách za zmítajícím se Fiscem se náhle vynoří obrovité chapadlo. 
Ad: Vracím se ze zbraněmi, vidím, co se děje. Beru luk a okamžitě střílím. Mířím na 
chapadlo (hází několikrát kostkou). 
Pán jeskyně (hází několikrát kostkou): Ardon má pevnou ruku, jeho šíp letí přesně, ale 
než se stihne zabodnout do chapadla, v poslední okamžiku se chapadlo pohne a šíp mine 
svůj cíl. 

2.5.3.1. Podoba vlastní herní aktivity 

Příběh a jeho výstavba 

Hráči během herní partie ztvárňují příběh, na rozdíl od předchozího stylu je výstavba 

nesrovnatelně složitější. Větší množství elementárních příběhů s jednoduchou 

výstavbou (výchozí situace - cíl - zřetězení událostí - uzavření příběhu) je součástí 

rozsáhlejšího celku. Elementární příběhy jsou v podstatě drobnými epizodami, 

zřetězením událostí ve větším příběhu. Větší příběhy jsou dále propojeny na základě 

logických a vztahových souvislostí fiktivního světa a jsou součástí „životní dráhy" 

jednotlivých postav. Svou výstavbou připomínají literární díla z oblasti heroické epiky. 

Děj příběhů se odvíjí velmi pomalu, hráči podávají zprávu téměř o každém svém hnutí. 

Při hře je užíváno bohatých výrazových prostředků, skutečnost se snaží hráči vylíčit co 

nejbarvitěji, do největších podrobností. 

Ústřední snahou hráčů není vytvářet příběhy, ale „žít" ve fiktivním světě. Podobně jako 

životní příběh reálného člověka je postupným řetězením drobnějších příhod a příběhů, 

hráči podobně simulují život své postavy ve fiktivním světě. 
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„Dává ti to úžasnou možnost žít fakticky dva životy, což ostatní lidi nemaj. V herním 

světě si můžeš koupit pozemky a založit si živnost a nebo se můžeš pustit do světa. 

Zvládneš třeba obojí když máš chuť. To v normálním světě nejde " (Va, 18/2). 

V uvedeném výroku hráče je zřetelný poukaz na to, že herní postava může „dělat" vše, 

co člověk v reálném světě, dokonce se může věnovat většímu množství činností, než je 

v reálném světě možné. U předchozího stylu bylo možné rozlišit ústřední téma příběhu 

- boj s protivníkem. Oproti tomu u stylu „simulačního" ústřední téma vysledovat nelze. 

Postavy mají kromě boje obrovské množství aktivit. 

Z uvedených skutečností je zřejmé, že jednotlivé příběhy na sebe vždy dějově 

navazují, jsou vytvářeny v kontextu fiktivního světa. V rámci jednoho stálého 

fiktivního světa je možné „žít životy" jednotlivých postav, přitom svět i postavy na sebe 

vzájemně působí a ovlivňují se. 

Podíl hráčů na výstavbě příběhu 

Při tomto herním stylu se oproti předchozímu projevuje daleko větší míra spolupráce 

hráčů a Pána jeskyně. Role již nejsou rozděleny tak, že na jedné straně stojí Pán 

jeskyně, který je výhradním tvůrcem příběhu i prostředí. Naopak všichni účastníci se na 

tvorbě prostředí podílejí (promýšlejí uspořádání světa, politickou situaci apod.), 

společně také promýšlejí inovace matematických postupů. Pán jeskyně je nadále v roli 

zprostředkovatele (poskytuje v průběhu hry aktuální informace o okolí) a rozhodčího, 

ale jeho role vypravěče již není zapotřebí, protože hráči odehrávají všechny aktivity 

svých postav sami. 

Pán jeskyně poskytuje ostatním hráčům dostatečný prostor, aby sami posouvali příběh, 

nechává je rozhodovat, vytvářet vztahy s jakoukoliv postavou virtuálního světa. Nemá 

nijak pevný plán, příběh ovlivňuje pouze tím, jaké informace hráčům poskytne. 

Hráči nejsou při rozhodování za své postavy nijak limitováni Pánem jeskyně, kdykoliv 

se mohou rozhodnout udělat cokoliv, co je možné vzhledem k okolnostem fiktivního 

prostředí. Díky volnosti v rozhodování nemůže Pán jeskyně sestavit přesný plán, 

chování postav nelze s jistotou předpovídat. 
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„Jako PJ se snažím, abych těm postavám pomáhal v tom, co chtějí dělat. Vlastně je 

jenom zásobuju ínformacema a nechám je ať si s tím nějak poradí" (Ma, 19/2). 

Komunikace mezi hráči při herní partii 

V tomto herním stylu je zřetelné odlišení „řeči postav" a „řeči hráčů". V průběhu 

příběhu spolu hráči komunikují výhradně prostřednictvím přímé řeči postav - děj 

příběhu je prostřednictvím přímé řeči vytvářen. Hráči komentují veškeré pohyby i 

výrazy tváře, časté jsou i komentáře k pocitům a myšlenkám postav, které jsou zároveň 

prožitky hráče, blíží se podrobné introspekci. Hráči tak odkrývají své intimní pohnutky. 

„Někdy je to těžké, když má třeba PJ mluvit za cizí postavy. Hned jako vetchá stařenka a 

potom jako cizinec, který se lámaně domlouvá, takže mluví s přízvukem. A ještě jedna 

věc, důležité je neříkat jenom to, co ta postava říká, ale mluvit třeba o tom, když to není 

tajné, co si myslí, jak se u toho tváří, jaké má pohyby a tak dále. Aby to bylo co 

nejrealističtější" (Ol, 19/2). 

Komunikace mezi hráči probíhá pouze v okamžiku, kdy je děj příběhu z nějakého 

důvodu přerušen (přerušení může být signalizováno např. zvednutím ruky, jako je tomu 

v uvedené ukázce). Oproti předchozímu hernímu stylu je výrazná absence „řeči 

kostek". Mechanika hry se sice uplatňuje ve velké míře, ovlivňuje příběh, ale probíhá 

skrytě. Hráči usilují o to, aby iluze fiktivního světa byla po dobu hry co nejvěrnější, 

aby nebyla mechanikou hry rušena. To hráčům umožňuje, aby se v průběhu hry zcela 

pohroužili do jiné reality, plně prožili iluzi života postavy. 

„Snažím se tu hru vést tak, aby tam nebylo ani znát, že tam nějaká pravidla jsou. (...) 

Dělám to prostě tak, aby když to člověk poslouchá, tak aby to bylo jako když čte člověk 

knížku, nebo se kouká na fdm " (Ol, 19/2). 

Hodnoty fiktivního prostředí 

Světy, které hráči vytvářejí, jsou i nadále naplněny bojem Dobra a Zla. Nejedná se 

ovšem již o jednoduchou a pro hráče bezproblémovou polaritu, neexistují již jen 

zmíněné extrémy, ale taky „něco mezi". Postavy hráčů jsou často vystaveny 

rozhodování v problémové situaci - musí se rozhodnout, na kterou stranu se přidají, 

přitom není zřetelné, jaká strana reprezentuje Dobro. Např. situace ze hry: postavy se při 

85 



plavbě přátelí s kapitánem i posádkou. Mezi kapitánem a posádkou dojde k rozepři a 

hrozí vzpoura. Postavy znají argumenty obou stran a vzhledem k situaci je třeba 

podpořit buď kapitána, nebo posádku. V takových okamžicích dochází k diskusím a 

výměně názorů mezi postavami, bilancování hodnot, postavy se snaží dospět ke 

společnému řešení. Tyto diskuze si hráči užívají. Skrze své fiktivní postavy hovoří o 

svých vlastních hodnotách a preferencích, porovnávají je s ostatními, uspořádávají je. 

Problémové situace herní partie umožňují hráči dozvědět se něco o sobě i druhých. 

„Měl jsem velké požadavky, aby ten svět byl věrohodný a všechno probíhalo jako 

v reálném. To mi přijde důležité, aby si člověk mohl z té hry něco odnést. Když je to 

hodně realistické, tak ti to umožní dozvědět se něco o sobě" (Ol, 19/2). 

„Dřív jsem o sobě tolik nepřemejšlel, jako když hraju hru. Při hraní si vyjasníš hodně 

názorů, kdyš se musíš o různých věcech dohadovat s ostatníma, taky ti to dá spoustu 

informací o druhejch. (...) Kdyžpřemejšliš o týpostavě, tak vlastněpřemejšlíš o sobě" 

(Va, 19). 

Podoba virtuálního prostředí - „světa" 

Fiktivní prostředí získává v rámci tohoto stylu skutečný rozměr a plastičnost 

napodobující reálný svět. Postavy již nejsou odkázány na pohyb v anonymních 

labyrintech, symbolicky vystupují napovrch do „skutečného" světa. Hráči postupně 

konstruují a doplňují podobu fiktivního „světa. Jedná se již o konkrétní „svět", který 

nese jméno, je ohraničen geograficky - jsou vypracovávány podrobné mapy 

jednotlivých oblastí i konkrétních malých lokalit. Postavy se po tomto světě pohybují, 

přitom se mohou při svém putování vracet na místa, kde již v minulosti byly, setkávat se 

opakovaně s fiktivními osobami, které tento svět obývají. „Svět" má svou historii, 

kterou mohou postavy svým jednáním spoluurčovat, je opředen mýty a legendami. Jsou 

zde majetkové a politické vztahy, právní systém, v některých světech i systém božstev. 

Jednotlivé hráčské skupiny se velmi liší v míře propracovanosti svých „světů", ale 

snahou všech je posouvat fiktivní prostředí ke stále větší reálnosti, komplexněji 

simulovat skutečnost. 

,/rkon tak vymakanéj nebyl, když to srovnáš se světama, co zveřejňujou nějaký družiny 

na internetu, nebo jak to maj jiný družiny co znám. Je to zkrátka pevnina, ke který se 
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vážou nějaký mýty a historie, a pořád se ten svět víc odkrývá a vystupujou nový 

souvislosti" (Te, 19/2). 

Lze jen obtížně vystihnout, jaké komplexnosti může konstruování tohoto „světa" 
v 

dosáhnout. Často zmiňovaným vzorem pro hráče je svět vytvořený J. R. R. Tolkienem -

ten se ve vymýšlení svého světa nejvíce přiblížil složitosti reálného světa. Hráči se snaží 

postihnout i svůj vlastní „svět" do takových detailů, že vymýšlejí např. pro různé oblasti 

svého „světa" různá nářečí, měnové systémy, rozdílné právní předpisy, nebo kalendáře 

(ukázka viz přílohová část 3/B, 4/B). 

Konstruování světa je náročným úkolem, kterému hráči věnují nespočet hodin volného 

času mimo vlastní herní partii. Komplexní „svět" se nemusí vydařit „na první pokus", 

pokud hráč není s výsledkem spokojen, pouští se do úkolu znovu. 

„Ale ona tvorba takového kompletního světa je věcí naprosto šílenou. Takže a t jsem se 

snažil sebevíc, vždycky to nakonec skončilo tak že jsem se v tom utopil. (...) tak jsem 

začal znova a pořád dokola. Takhle třikrát nebo čtyřikrát jsem se o to pokoušel a je to 

strašně těžké" (Ol, 19/2). 

Ve snaze vytvořit co „nejdokonalejší svět" studují nejrůznější materiály, které se týkají 

mytologie národů, politiky, astrologie, magie, shromažďují informace o historických 

zbraních či oděvu apod. Touha vytvořit zároveň svět co nejpodobnější reálnému a 

přesto odlišný, je v souladu s cílem hráčů. Ti touží po co nejvěrnější simulaci reality 

proto, aby se jejich zkušenosti, které získají ve fiktivním světě, mohly přenést do 

reálného světa a daly se reálně využít. 

Jakkoliv je hráči vytvořený svět na pohled složitý, uplatňují se tu vždy jednoduché 

kauzální vztahy. Tak tomu je i v průběhu herních partií. Ať se ve fiktivním světě stane 

cokoliv, vždy to má příčinu, kterou lze vypátrat, která souvisí s uspořádáním celého 

světa. To způsobuje, že ve výsledku je pro postavy jednoduché se v takovém světě 

orientovat. Je dobře čitelný, nic se nestává „zčista jasna". V tomto ohledu je svět 

podobný mýtickému světu - jeho obyvatelům, postavám se nemůže stát nic, pokud 

neudělají chybu, kterou Pán jeskyně nepromine. 
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2.5.3.2. Způsob a míra aplikace pravidel 

Rozsah pravidel 

Hráči kladou velké nároky nejen na podobu fiktivního prostředí, také veškeré interakce 

postav s předměty i osobami ve fiktivním „světě" podléhají velkým nárokům na 

realističnost. Při uplatňování „simulačního" herního stylu je zřetelná expanse pravidel 

ve smyslu rozšíření množství číselně vyjádřených parametrů i matematických 

postupů oproti Pravidlům. Pravidla, která nabízí herní příručka, se v kontrastu 

k předchozímu hernímu stylu zdají hráčům příliš „zjednodušující" a shledávají je 

nevyhovujícími. Všichni hráči rozumí principu simulace „děje" pomocí čísel, zamýšlejí 

se nad tím, zda jsou v postupu zachyceny všechny vlivy, které se mohou na výsledku 

akce podílet. Vymýšlejí různá „zlepšení", která směřují k co možná nejvěrohodnější 

simulaci „děje". 

„ Třeba soubojový systémy jsme h(xJně překopali, protože to neodpovídá skutečnýmu 

průběhu boje. Tam vlastně nemáš vůbec informaci, jestli jsi protivníka zasáhnul do 

ramene, nebo do oka. Důležitý je, jakou máš zbraň, ale taky jestli s ní umíš zacházet a 

tak. Tohle tam naprosto chybí, tak jsme si to tam započítali" (Ma, 19/2). 

Osobní deník 

Změny, které se týkají jednotlivých číselně vyjádřených parametrů, lze opět přehledně 

číst ze záznamů v osobním deníku. V kapitole 2.3.1. (viz s. 47) jsou v tabulce 

vyznačeny jednotlivé parametry, které Pravidla umožňují určit k jedné herní postavě. 

Ve stejné tabulce lze porovnat, jaké parametry určují pro své postavy hráči 

„simulačního" herního stylu Parametry, které hráči vytvářejí sami - navíc oproti 

Pravidlům, jsou vyznačeny šedým pozadím (viz tabulka na následující straně). 
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Kód 
UH UM PB PJ 

Rasa človék X 
Povolání kouzelník X 

Přesvědčeni 2 X X 
Velikost B X X 

Sila 12 X X 
Obratnost 14 X X 

Vlastnosti Odolnost 13 X X 
Inteligence 18 X X 
Charisma 13 X X 

za silu 0 X X 
za obratnost 1 X X 

Bonusy za odolnost 1 X X 
za inteligenci 3 X X 
za charisma -1 X X 

Maximální 
počet životů 

57 X X 

Aktuální 
počet životů 

57 X X 

Množství 
magenergie 

16 X X 

při mlmém naloženi 12 X X 

Pohyblivost při středním naloženi 9 X X Pohyblivost 
při velkém naloženi 6 X X 

při zranénl 2 X X 
při mlmém naloženi 3 X X 

Postih při středním naloženi 3 X X 
při velkém naloženi 1 X X 

Zálkadnl 
nosnost 210 X X 
postavy 
Stfednl 
naloženi 530 X X 
postavy 
Velké 

naloženi 
810 X X 

Nosnost 
postavy při 130 X 

zraněni 
Výzbroj hůl L x X 
PloSná 

ochrana 9 X 
zbroje 

Útočná čísla 
pro boj tváři 3 X X 

v tvář 
Obrana 

zbrané pro 
boj tváři v 

1 X X 

tvář 

Útočné číslo 
pro střelecké 1 X X 

zbrané 

Únava 0 X X 
Útočné číslo 

při mlmé 2 X X 
únavě 

Útočné číslo 
při střední 1 X X 

únavé 

Útočné čisto 
při velké 0 X X 
únavé 

Přesnost 
zbrané 

Střelba bez 
mířeni 0 X X 

Střelba s 
mířením 0 X X 

Dostřel 12 X X 
Vybaveni křes,lampa X X 

Kouzla 28mg X X 
Poklady 13zl,7st,52md X X 

Zkušenost 1650 
Úroveň 6 
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Zřetelný je nárůst množství parametrů, které byly označeny kódem PJ a PB (parametry 

označené kódem PJ jsou při hře využívány pro realistickou simulaci jiných než 

bojových aktivit postavy, parametry označené kódem PB jsou ty, kterých je využíváno 

při „boji"). Rozšíření množství parametrů v obou směrech odráží velké nároky hráčů na 

realistický průběh veškerého „dění" ve fiktivním světě. 

Parametry, které mají být dle Pravidel určeny hráčem - označené kódem UH, zůstávají 

určovány hráči. Co se týče parametrů, jejichž číselně vyjádřené hodnoty mají být určeny 

na základě matematických výpočtů (kód UM), u těch Pravidla často respektována 

nejsou (srov. s. 47) Důvodem jsou požadavky hráčů - chtějí, aby postavy přesně 

odpovídaly jejich představám a požadavkům. 

„ Třeba kouzla, ty nám přišly moc silný, tak jsme jim ubírali na účinnosti. Něco jsme 

taky přímo nevymysleli, ale převzali z Shadow Runu, postavy nebyly jenom závislý na 

tom, co si nahodíš, sami jsme si určovali, jaký ty postavy budou" (Te, 19/2). 

„ všichni mají nějakou vymyšlenou postavu, kterou chtějí přesně hrát a nesmíří se ti 

s tím, že by si hodily něco jinýho než chtěj a museli by to hrát" (Ma, 19/2). 

Jedná se o korekci, která je motivována potřebou, aby konkrétní fiktivní postava 

splňovala ve všech ohledech představu hráčů. V souvislosti s tím, že hráči mají potřebu 

si prostřednictvím postavy ve fiktivním světě „zkoušet" konkrétní situace z reálného 

světa, mají tyto korekce svůj význam (např. hráč si chce ve fiktivním světě vyzkoušet, 

jaké by to bylo být výrazně fyzicky krásný, a proto „potřebuje", aby jeho postava 

disponovala co nejvyšší číselně vyjádřenou hodnotou parametru „vzhled"). 

Background postavy 

Hráči „background" pro své postavy vytvářejí. Je zde zachycena historie postavy, 

popis fyzického vzhledu, charakterových vlastností, povahových rysů, schopností, často 

popisované jsou také vztahy k ostatním lidem, nechybí ani detailní popisy zaměřené 

např. na výraz tváře, popis chůze apod (ukázka viz příloha 2/B). Není výjimkou, že 

s jednou postavou hraje hráč i několik let - „background" pak stále zdokonaluje, 

obohacuje o změny a nové skutečnosti, do historie postavy zahrnuje události, které 

postava „prožila" v rámci příběhů při herních partiích. 
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Zajímavým prvkem, který se objevuje v „backgroundech", je vztah postavy a jejích 

rodičů. Postava rodiče zpravidla nemá a důvody zachycené v historii postavy jsou 

celkem tři. Buď rodiče nejsou známi a postavu vychovával někdo jiný nebo byli rodiče 

zabiti „zlými"obyvateli fiktivního světa a nebo byli rodiče či pěstouni sami „zlé osoby", 

které postava sama sprovodila ze světa. V souvislosti s věkem hráčů lze chápat tuto 

skutečnost jako symbolizaci oproštění se od rodičovské autority, ztvárnění touhy po 

samostatnosti a dospělosti. 

Body „zkušenosti" a „přesvědčení" 

Body „zkušenosti" připisuje hráčům Pán jeskyně na základě jiných kritérií, než tomu 

bylo u stylu „mocenského". Jsou hodnoceny úspěchy postavy v takových úkolech, kde 

o výsledku nerozhoduje náhoda a postupy z Pravidel (nejsou tedy přiřazovány za 

úspěch v „boji"), ale kdy postava - hráč „vyřeší" svým úsudkem nějakou situaci (např. 

správně vyluští šifru, najde cestu z lesa apod ). Dále body „zkušenosti" připisuje Pán 

jeskyně v okamžiku, kdy chce ocenit hráče, který hraje postavu v souladu s jejím 

„backgroundem" - jedná se tedy o určitou formu pochvaly, zpětnou vazbu, kdy hráč 

získává informaci o tom, že dle názoru Pána jeskyně hraje svou postavu „správně". 

Hráči při tomto stylu nijak lačně nehromadí body, nechápou je již jako zisk, který by 

byl využitelný k soupeření a poměřování s ostatními. 

Pokud si hráči volí „přesvědčení", je to vždy s ohledem ke svému vlastnímu 

hodnotovému systému. Nesetkala jsem se s hráčem, který by pro postavu zvolil jiné 

přesvědčení než „zákonně dobré" nebo častěji „zmateně dobré". Hráči při hře neustále 

kooperují, usilují o vytvoření přátelských vztahů, což vylučuje samo o sobě volbu 

jiného „přesvědčení" než zmíněných dvou. V některých herních skupinách se od volby 

přesvědčení upouští. Důvod je však jiný, než jaký jsme mohli nalézt u mladších hráčů -

ti přesvědčení nevolili, neboť vždy byli Pánem jeskyně již na začátku automaticky 

postaveni na stranu Dobra. Hráči „simulačního" herního stylu teoreticky mohou být 

„zlí" - mají k tomu dostatek prostoru. Nezvolí přesvědčení z toho důvodu, že jej 

považují za příliš zjednodušující a schematické. Nepovažují za nutné shrnout celkovou 

morální a hodnotovou orientaci do jedné kategorie, když dostatečně vypovídající 

informace o této oblasti jsou vystiženy v „backgroundu". I v tomto ohledu se lze 
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přesvědčit o neustálé snaze po co nejvěmějším a nejpodrobnějším zachycení všech 

detailů, která je pro hráče tohoto stylu charakteristická. 

2.5.3.3. Vztah hráče a herní postavy 

„Na koho" si hráči hrají 

Hráči tohoto herního stylu hrají především sebe sama, identifikaci s fiktivní postavou 

označuji jako zástupnou identifikaci. Jde přitom o vědomé přenesení vlastních 

charakterových vlastností hráče na herní postavu. Ve vyjádřeních hráčů je tato 

skutečnost reflektována. 

„Když jsi normálně člověk s nějakejma hodnotama a všim, tak je dost křečovitý dělat že 

jsi zlej a chovat se proti svý přirozenosti. Kdyby mě někdo tlačil, abych byl nějakej jinej, 

tak to by mě nebavilo. Tam šlo o to užít si sebe v jiným místě a časoprostoru, třeba 

s jiným osudem a možnostma, ale pořád sebe. Skrz tu hru spíš objevovat sebe, než aby 

ses tam znásilňoval nějakým předstíráním, že jsi někdo úplně jinej, když ti to ani nesedí. 

Spíš už na začátku, když si člověk volil tu postavu, tak to dělal s ohledem na to, jakej je 

on sám" (Te, 19/2). 

Lze rozlišit tři možné způsoby identifikace, které hráči uplatňují při vytváření herní 

postavy. Vždy ji vytvářejí s ohledem na svou vlastní osobnost, ale záměrně mohou 

některé své vlastnosti pozměňovat - jedná se o tři podoby „zástupné identifikace": 

1) Východiskem pro hráče je jeho self-system ve významu obecného termínu, který 

zahrnuje postoj k vlastnímu já, zahrnuje všechny aspekty obsahu sebereflexe -

kognitivní (sebepojetí, self-concept), emocionální (sebehodnocení, self-evaluation), i 

konativní (sebeprezentace, self-presentation). Hráč přenese sebe sama, tedy svůj self-

system na herní postavu, snaží se vytvořit postavu co nejvíce podobnou jemu samému. 

Hráč si tímto způsobem může „užít sám sebe v jiném místě a časoprostoru". Hráč tak 

činí vědomě se záměrem „něco se o sobě dozvědět". Jde o to, že ve fiktivním prostředí 

prezentuje skrze postavu sebe sama a v problémových situacích kterým je vystaven, se 

nějakým způsobem projevuje. Hráč pak může pohlížet na sebe „zvenčí", „cizíma 

očima" - dochází k sebepercepci a konfrontaci výsledků tohoto pozorování se self-

systemem, do této konfrontace můžou být dále zahrnuty informace, které hráči poskytují 

ostatní účastníci hry. Snaha hráče je tedy zacílena na sebepoznání. 
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„Když hraješ postavu, co je ti úplně podobná, to mi přijde nejlepši, aby se člověk 

dozvěděl hodně věcí o sobě, jak ho vnímaj ostatní" (Va, 18/2). 

2) Východiskem pro hráče je opět jeho self system ve stejném významu. Při vytváření 

postavy však hráč záměrně některou svou vlastnost „zveličí"- dosadí jí postavě 

(zachycena je buď číselně vyjádřeným parametrem, nebo popsána v „backgroundu") ve 

větší míře, než ji má on sám. V průběhu hry se pak snaží hrát v souladu s takto 

„zveličenou" vlastností, v průběhu hry a testuje ji. Zjišťuje, zda mu takto „zveličená" 

vlastnost něco přináší, jestli mu vyhovuje a jak na postavu takto pozměněnou reagují 

ostatní hráčské postavy. Následně opět obdobným způsobem nahlíží na sebe „zvenčí", 

hodnotí, zda má tuto vlastnost u sebe cíleně rozvíjet. Pokud dospěje k přesvědčení, že 

takto „modifikovaná" vlastnost je nevhodná, tak od ní upustí, pokud je shledána jako 

výhodnější než jeho vlastní, snaží se ji záměrně rozvíjet - snaha hráče je zacílena na 

sebezdokonalení. 

„ Ty postavy byly mně hodně podobný, akorát byly takový komunikativnější, víc se 

dokázaly prosadit" (Te, 19/2). 

„ Nejlepši na tom je, že se můžeš díky tý postavě v něčem sám zdokonalit. (...) Dal jsem 

si tuhle do postavy velkou zodpovědnost a kolik mě to stálo strhnutejch zkušeností, než 

se ta postava podle toho dokázala chovat. Myslím, že se tou hro dají takovýhle věci 

naučit, PJ a ostatní tě kontrolujou " (Ma, 19/2). 

3) Východiskem pro hráče je opět jeho self-system, tento třetí způsob je v mnohém 

podobný předchozímu. Pouze s tím rozdílem, že hráč postavě dosazuje vlastnost, o které 

předpokládá, že ji sám nemá, ale z nějakého důvodu by ji chtěl mít, nebo si chce 

vyzkoušet, jaké by to bylo, kdyby tuto vlastnost měl. Obdobným způsobem hraje 

postavu v souladu s touto vlastností a testuje ji - zjišťuje, zda mu něco přináší, zda mu 

vyhovuje, jak na postavu s touto vlastností reagují ostatní hráčské postavy. Pokud je 

taková vlastnost shledána jako nevhodná, tak od ní hráč upustí. Pokud je výhodná, snaží 

se ji hráč záměrně uplatňovat, osvojit - snaha hráče je opět zacílena na 

sebezdokonalení. 

„ Třeba jsem si zkoušel bejt sobeckej, protože v normálním životě mě každéj vočůrá. Ale 

pak mi to bylo nepříjemný, zkrátka to ke mně nepasuje " (Ma, 19/2). 
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Hráč postupuje při vytváření herní postavy odlišně než hráči předchozího herního stylu. 

Má konkrétní představu o její přesné podobě, této představě svou postavu přizpůsobí -

přidělí jí odpovídající číselně vyjádřené parametry, vypracuje její literární popis. Z takto 

vytvořenou postavou se pak identifikuje. Velmi těsný vztah mezi osobou hráče a jeho 

fiktivní postavou lze sledovat i v následující situaci, kterou považuji za velmi 

ilustrativní: 

Požádala jsem hráčku, která se nechtěla účastnit hry - vadilo ji pořizování záznamu, 

zda by se nemohla účastnit s jinou herní postavou. Nabídla jsem jí, aby si vybrala 

nějakou odlišnou postavu - třeba krolla. setkala jsem se s výraznou negativní reakcí 

reakcí: „ Vlezeš si sem bez ohlášení a ještě urážíš. Nejsem ani hnusná ani vymaštěná a 

na krolla se ti zhluboka..." 

Hráči v roli Pána jeskyně si uvědomují, že do postav hráč vkládá sebe, svá témata. 

Uvědomují si, že pro hráče je postava důležitá a projevuje se to i v opatrném zacházení 

se „smrtí" postavy. V kontrastu s předchozím stylem je „smrt" postavy ojedinělou 

záležitostí. Pokud postava „zemře", hráč smrt obvykle intenzivně prožívá. Někteří hráči 

po takové události píší pro své postavy nekrology (ukázka viz příloha 9/B).Vzhledem 

k tomu by identifikace s herní postavou mohla být chápána jako identifikace hysterická 

(za tuto informaci vděčím M. Kučerovi). 

„Když mi umřel Sandor, tak to jsem z toho byl špatnej. Ty tři dny jsem neměl viibec chuť 

nic dělat, říkal jsem si, že už dál hrát nebudu " (Ma, 19/2). 

Kritéria pro výběr postavy 

Hráč vybírá z nabídky takovou postavu, která je mu blízká, podobná, kterou by chtěl 

být. Podobnost hráči je jediným rozhodujícím kritériem pro výběr postavy, většinu 

číselně vyjádřených parametrů dosazuje hráč dle svých konkrétních přání a požadavků. 

Věk hráče a věk postavy 

Obdobně jako u předchozího styluje herní postava již dospělý muž. Věkový rozdíl mezi 

skutečným věkem a věkem postavy není tak markantní jako u předchozího stylu, 

nicméně může poukazovat na stálou aktuálnost touhy po větší samostatnosti, odpoutání 

se od rodičovské autority. 
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2.5.3.4. Vztah hráče a fiktivního světa 

1) Co fiktivní svět umožňuje? 

Když jsem se ptala hráčů tohoto herního stylu, proč hru hrají, odpovědi byly odlišné od 

odpovědí mladších hráčů. Hra již nebyla označována jako „zábava", ale činnost, která je 

realizovaná ve fiktivním světě a má primárně sloužit realitě, má se uplatňovat v reálném 

světě. Hře je v tomto ohledu přikládána určitá vážnost, která stojí v kontrastu 

„nevážnosti" jiných her. Hra ve vyjádření hráčů slouží především k „učení" a 

„poznání". Preciznost a propracovanost fiktivního světa získává svůj smysl a význam -

fiktivní svět je konstruován tak detailně a realisticky, aby mohlo docházet k přenesení 

„poznání" a „učení" z jednoho světa do druhého. 

Učení - Hra je hráči pojímána jako učení, perspektivou hráčů se jedná o učení 

v následujících oblastech: navazování a rozvíjení vztahů s druhými, uplatňování 

sociálních strategií, komunikace, aktivní jednání a řešení problémových situací, 

spolupráce, rozvíjení představivosti, získávání vědomostí různých vědních oborů. Hráči 

předpokládají, že to, co se ve fiktivním světě naučí, je použitelné i v reálném světě. 

„Mě osobně rozšiřuje obzory, dozvídám se leccos o sobě, taky v tý skupině jsou takové 

blízké vztahy a jde si leccos vyzkoušet, nějak se chovat a pozorovat, co to udělá, jak na 

to budou reagovat. A pomáhá mi to také při studiu, když na to přijde. Protože spousta 

věcí, na které se tam naráží, tak jsou odněkud převzaté. Obvykle z historie, nebo 

z religionistiky, to je jedno. Zlepšuje to také určitě komunikační schopnosti, protože 

člověk, pokud teda nechce pořád koktat v té hře, tak je to nutné zlepšovat. Já jsem třeba 

člověk ostýchavý a díky té hře si jde nacvičit různé způsoby vyjadřováni a jednání 

s lidmi" (01,19/2). 

„Ale hlavně v tý komunikaci, tam měl třeba člověk přijít do hospody a bavit se 

s hostinským (...) Zjistíš že to jde. Je to takový, že se to dá použít i normálně, když se 

bavíš s někým jiným " (Te, 19/2). 

Poznání - „zástupná identifikace" umožňuje hráčům především dozvědět se skrze 

fiktivní postavu a na základě zpětné vazby od ostatních hráčů informace o sobě -

sebepoznání. a také dozvědět se něco o ostatních hráčích skrze poznání jejich postav. 

Na základě poznání sebe sama je hráč potom schopný určit si vlastnosti, které se ve hře 

pokouší uplatňovat a dále rozvíjet. 
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Sdílení - Sdílení je stále důležitý aspekt hry ve skupině. Herní skupina již neslouží 

k vymezení se vůči ostatním a získání „prestiže" uvnitř většího kolektivu. Sdílení je 

však stále důležité v rámci konkrétní herní skupiny - sdílení stejného fiktivního světa. 

Vzhledem ktomu, že hráči ve velké míře odhalují skrze své postavy sebe sama, 

dostává sdílení intimní rozměr, jako by se hra podobala skupinové terapii. (To je 

zřejmě také důvodem, proč se ve výzkumu ukázalo jako největší problém najít hráče 

této věkové skupiny, kteří by byli ochotní poskytnout rozhovor nebo umožnit pořízení 

záznamu z herního setkání.) V přílohové části (viz příloha 8/B) je zřetelné, jak výrazné 

je pro hráče téma přátelství. Objevuje se výrazně v poezii, ale také v příbězích, které 

hráči píší na základě odehraných dobrodružství. Výrazné jsou také náměty erotické a 

tematika sexuální. Objevuje se v tvorbě hráčů (např. viz příloha 5/B, příspěvek 3), ale 

také v průběhu hry, kdy hráči odehrávají milostné dialogy, barvitě popisují erotické 

scény. 

„Museli jsme pomocí nějakému zamilovanému páru a jejich rodiče byli proti a tak. 

Nebo to bylo, že se nějaká postava zamilovala do hráčské postavy nebo něco takového. 

Z toho pak byly zajímavé dialogy. To spíš udělal PJ na míru nějakému hráči, když se mu 

reálně třeba nevydařilo něco vztahového " (Ol, 19/2). 

Pro hráče je důležitá i spoluúčast v rámci subkultury hráčů RPG. S ostatními hráči 

jiných herních skupin, kteří mají obdobný okruh zájmů, je možné vzájemně si sdělovat 

zážitky, podělit se o zkušenosti, sdílet skupinovou identitu hráče RPG. 

Uskutečnění přání - Jakkoliv je postava hráči vnitřně podobná, zároveň je postavou 

s nesrovnatelně většími schopnostmi, než má hráč. Hráči zároveň společně vytvářejí 

takový fiktivní svět, který poskytuje více příležitostí, jak se prosadit, větší množství 

možností se uplatnit. Hráč může skrze hru a postavu naplňovat svá přání a sny, které 

nemohou být uspokojeny v reálném světě, nebo jsou jim kladeny překážky. Díky velké 

prostupnosti reálného a fiktivního světa může hráč přenést svůj konkrétní problém 

z reality do fiktivního světa, kde může být vyřešen. 

„ Tu elfku jsem mu přihrál do cesty proto, že jsem viděl, jak je hotovej, že ho Běta 

nechce. Tak ať má aspoň možnost sbalit si pěknou elfku, ne " (PJ, 18/2). 
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Na posledních dvou příspěvcích je patrné, že Pán jeskyně se v rámci přátelství snaží 

vyjít hráči vstříc a umožňuje mu vynahradit si v průběhu hry to, co se nezdařilo 

v osobním životě. 

Moc - Téma moci a úspěchu je u těchto hráčů stále aktuální. Již se neobjevuje snaha 

menifestovat svou moc prostřednictvím „boje" a vítězství nad ostatními hráči, ale hráči 

usilují o to, aby jejich postavy byly mocné a úspěšné ve svém „životě" ve fiktivním 

světě. Touha po úspěchu a moci je namířena k budoucnosti postav, může tedy odrážet 

touhu hráče po uplatnění ve vlastním životě, v reálném světě. 

„V realitě máš možnost taky něco dokázat, třeba jsou to na pohled menší věci, ale 

zároveň významnější pro toho člověka. Vtom fantazijním světě byly ty velký věci tak 

snadno dosažitelný, že si člověk ani tak neuvědomoval tu jejich hodnotu. I v tomhle 

světě se dá dokázat něco velkýho. " (Te, 19/2). 

Bezpečí - Fiktivní svět poskytuje (obdobně jako u předchozího stylu) hráči možnost 

realizovat svá přání a sny v bezpečí. Umožňuje být sám sebou bez omezení, které 

přináší reálné bytí a svět. Hráč odchází do fiktivního světa, aby si zde „něco zkusil", 

„něčemu se naučil". Fakticky není vystaven žádnému z nebezpečí, které hrozí při 

realizaci takového „zkoušení" ve skutečném světě. Pokud se ve skutečném světě něco 

nezdaří, pak se člověk musí potýkat s reálnými následky. Pokud k nezdaru dojde ve 

fiktivním světě, jsou následky pouze fiktivní. Hráči tohoto herního stylu však často 

prožívají jakákoliv vítězství i prohry svých postav velmi osobně. 

2) Je hra v této podobě specifickou formou „úniku"? 

Věk adolescence je obdobím hledání sebe sama, své identity a nemusí být tedy nijak 

překvapivé, že se tímto tématem zabývají hráči i v rámci svých her. Hra jakoby na jednu 

stranu v této podobě nebyla ani „únikem" - fiktivní svět je prezentován hráči jako 

prostředí, které je vytvořeno proto, aby se hráč mohl „učit" a „poznávat". Za tímto 

účelem hráči neustále prostupují mezi reálným a fiktivním světem. Preciznost, se kterou 

se hráči věnují budování svých fiktivních světů, může být vysvětlena tak, že realistická 

simulace umožňuje, aby zkušenost byla lépe přenositelná. 

Na druhou stranu lze vzít v úvahu i jiné skutečnosti a výroky hráčů, které s tímto 

výkladem nelze tak bez problémů skloubit a které vyvolávají mnohé otázky: 
97 



Hráči tohoto herního stylu věnují přímo herní partii přibližně pět hodin týdně, zároveň 

však provozují celou řadu zájmů, které jsou s hraním hry spojené (vytváření světa, psaní 

povídek o zážitcích s herních partií apod.). Jeden z respondentů spočítal, že tímto 

způsobem stráví denně více než pět hodin. Co vede hráče ktomu, aby tak dlouho 

pobývali ve fiktivním světě? Není to tak, že „učení" a „poznání" není možné přenést do 

reality - hráči zůstávají ve fiktivním světě, pouze v němž lze znalosti uplatnit? Není 

dlouhodobé pobývání ve fiktivním světě potom spíše na úkor reálného vývoje? 

„No učím se dějiny. Teda ne normální, učím se nazpaměť historii našeho světa Abargon 

a Středozemě. (...) Přijde mi to důležitější než normální dějiny. (...) Jsem radši co nejvíc 

času vtom svým fantazijním světě" (Va, 18/2). Proč hráč připisuje větší význam 

fiktivnímu světu oproti reálnému? 

„Radši se myšlenkama pohybuju ve virtuálním světě. Tady v tomhle mě nic nečeká. 

Nějaká bezvýznamná práce a jednou za pár let týden u moře. V našem světě můžu 

něčeho dosáhnout" (Va,18/2). Fiktivní svět je na pohled velmi složitý, komplexní, ale 

je stále jen jednoduchým modelem reálného světa - lze se bez námahy uplatnit, je 

přehledný, kauzální. Nemůže hráč podlehnout iluzi, že je fiktivní svět, který může plně 

uspokojit jeho potřeby, důležitější než reálný? 

„ Teď tyhle hry nehraju, bojím se, abych se v tom neztratil (...) se v tom vlastně můžeš 

ztratit tak, že máš přísun dobrých pocitů, ale pak se můžeš jednoho dne vzbudit a zjistit, 

že v tom reálu jsi nic nedokázal" (Te,19/2). „Ztratit se" ve hře zjevně neznamená, že by 

hráč nerozpoznal rozdíl mezi světem reálným a fantazijním. Hráč si uvědomuje, že 

fantazijní svět poskytuje snadná vítězství a úspěchy, které jsou však z perspektivy 

reálného světa a jeho nároků pouze iluzorní. Je možné, aby fantazijní svět tak dokonale 

sytil potřeby hráče, že hráč rezignuje na dosahování cílů v reálném světě? 

Z důvodů nedostatku mnoha dalších potřebných informací není možné odpovědět na 

položené otázky na tomto místě. Uvedené skutečnosti mohou být pro tuto chvíli jen 

příležitostí k zamyšlení, zda u hráčů v tomto věku nedochází v souvislosti s neustálým 

prostupováním mezi světy k negativnímu ovlivňování, zda se neobjevuje terna 

„škodlivosti" RPG her, jak bylo pojímáno v osmdesátých letech (viz kap. Tažení proti 

RPG s. 27 n). 
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2.5.4. Herní styl „roleplaying": Hráči ve věkovém rozmezí 20-25 let 

Předkládám nejdříve ukázku záznamu hry. Hry se účastnili čtyři hráči. Jeden z nich je 

v roli Pána jeskyně, tři zbývající hráči hrají postavy (označené Pe, Ka, Le). 

V předložené ukázce vidíme začátek příběhu. 

Než se na záznam podíváme, uvedu ještě základní informace o tom, co mají jednotliví 

účastníci pro hru připraveno. 

Pán jeskyně: Herní partii zasazuje do kontextu již vytvořeného fiktivního světa. Hráči 

se na tvorbě tohoto světa společně nepodílejí dále, jej nedoplňují. Připravené má 

jednoduché schematické mapy okolí. Pro hru nemá žádný přesný plán. 

Hráči: Každý hráč má před začátkem hry vytvořenou herní postavu. Záznamy o postavě, 

číselně vyjádřené parametry, jsou vyplněny ve formuláři „osobní deník". Literární popis 
postavy - „background" má každý z hráčů. 

Ukázka ze záznamu hry 

Pán jeskyně : ,les je hustý, jen stěží se prodíráte mezi chvojím " 
Ka. Poskakuju za Perdem zvesela Drotože tpnhi» ^kř-i v , , 
vozu. (Hráč zvesela zpivá.) „ t o T ^ Z T t S , T t T " " " ° d 

obříkem jdu si pěkně zvesela, on fakt není žádná nátM i ' Z" kr",Aem ™ 
jestli se tu z toHo ,esa vyvleču, pěkný sele ^ Z ^ ^ " " ' " 
Pe: „Jídlo?" Otočím se na hobita* Jídloll" v a « i 
takovou radost, že zvednu hobita do v ý C ^ J í * * í ° s l°V 0 ' u d ě l á m i to 
věci z toho směšnýho ruksáčku. * ™ h ° V e V z d u c h u ' a ž s e m u vysypou 
Le: „Nevím, jestli slabomyslný kroll a potřeštěnv h^ha • , , 
kterém s,moM vybrat. >ZJa, 
Le smerem k Pe: „Okamžité ho pust, jídlo potom" 
Pe: "Jídlopotom." Opakuji zklamaně a pouštím hobita 
Pán jeskyně: Hobit se rozpláel na zemi, všeehny věei se mu vysypaly 
Ka: Sbírám si veci a ohmatavam s, hlavu, která mě pěkně M 
Pan jeskyne ke Ka: Když sbíráš své věri ws;«, - • -
lesklý diamant. V S ' m n e S S1' z e v h I í n ě hned vedle tebe leží 

Ka k Pánovi jeskyně: Nenápadně si ho strčím i™ L • , 
Pán jeskyně k Le: Vidíš, jaksi hobit strká do k l ^ ^ " ' ° h ° ° S t a t n í n c v š i m l i 

Le ke Ka: „Příteli, marně se , ~ " " ' » o 
trpaslíka. Co to mm?" * V ksk ceme K a ""<«cvičenému oku 

Ka: Podávám mu velmi neochotně diamant 
Le: Držím ho na dlani a prohlížím si ho. 
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Pán jeskyně k Le: Poznal jsi ten kámen už když jsi viděl jeho záblesk. Nyní máš jistotu, 
je to vzácný diamant z obranného krunýře draka Arkana Darana Hrozného. 
Le ke Ka a Pe: „ Tento den bude jednou zapsán v dějinách. Tento kámen. " 
Pe: „Jídlo !! Huráá!" Vykřiknu a seberu trpaslíkovi kamínek a polknu ho. 
Le: „Nevěřím svým očím, zmocňuje se mě obrovský vztek nad tím přihlouplým 
znesvětitelem památky předků. „Na to šup tě zprovodím ze světa, jednou ranou své 
sekery tě zničím!" 
Pe : „Nášup? " Olíznu se mlsně a nastavuji obrovitou dlaň s vidinou přídavku 

2.5.4.1. Podoba vlastní herní aktivity 

Příběh a jeho výstavba 

Herní partie si i u tohoto stylu zachovává podobu příběhu. Struktura příběhu je velmi 

podobná té, která se objevovala u stylu „simulačního". Je zde množství elementárních 

epizodických příběhů s jednoduchou výstavbou (výchozí situace - zápletka - zřetězení 

událostí - uzavření příběhu), které jsou součástí rozsáhlejšího celku. Větší příběhy 

mohou být propojeny na základě logických a vztahových souvislostí fiktivního světa a 

zachycovat tak úseky „životní dráhy" jednotlivých postav (u hráčů tohoto stylu nelze 

nalézt nějakou jednotu. Někteří odehrávají celou „životní dráhu" jedné postavy, jiní 

hráči herní postavy po určitém čase obměňují). 

Všichni dotázaní hráči připisují výstavbě příběhu velký význam, na rozdíl od hráčů 

obou předchozích stylů usilují o to, aby příběh byl co nejvíce dramatický, plný 

překvapivých událostí a zvratů, komična, krásna - to jsou sdílená kritéria pro 

„dobrý" příběh. 

„Spolupracuješ vlastně na tom dobrodružství, všichni se snaží, aby tam probíhaly 

nějaký zajímavý kousky, čím je to šílenější, tím to je lepší" (Vy, 26/3). 

Podíl hráčů na výstavbě příběhu 

V tomto bodu styl „roleplaying" vykazuje stejné znaky jako styl „simulační". I u tohoto 

herního stylu se projevuje velká míra spolupráce mezi Pánem jeskyně a ostatními hráči. 

Všichni hráči se podílejí na vytváření příběhu, Pán jeskyně nechává hráčům velký 

prostor, aby sami posouvali děj a rozvíjeli jej. Hráči nejsou Pánem jeskyně při 

rozhodování za své postavy nijak limitováni, kdykoliv se mohou rozhodnout říci nebo 

učinit cokoliv, co je možné vzhledem k informacím o fiktivním prostředí, kterými 
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disponují. Pán jeskyně reaguje vždy na aktuální situace děje, který hráči vytvářejí, není 

proto možné, aby měl předem připravený přesný plán. Zná charakteristiky postav, které 

hráči hrají, ale přesto nemůže být schopen predikovat jejich jednání. Pán jeskyně je 

obdobně jako u stylu „simulačního" především v roli informátora a rozhodčího. 

„Pán jeskyně je takovej průvodce postav po tom světě, dává jim podněty, ale oni šije 

kolikrát najdou i sami. Někdy mi přijde, že tam už ani nemusím beji" (Ko, 25/3). 

Komunikace mezi hráči při herní partii 

Na uvedené ukázce je zřetelné, že ve hře se neobjevuje „řeč kostek" a na rozdíl od stylu 

„simulačního" ani „řeč hráčů". Děj příběhu je vytvářen pouze dialogy mezi postavami 

a doplňujícími popisnými prvky. Ve výsledku je záznam podobný rozhlasové hře. Hráči 

plně využívají všech možných řečových výrazových prostředků, mimiky i gest. Dialogy 

mezi hráči se v průběhu děje neobjevují především proto, že hráči nemají tak velké 

požadavky na přesnost informací - nepídí se po veškerých údajích o okolí, bez zaváhání 

se přenesou přes drobné nesrovnalosti. Ty nejsou důvodem pro vytržení se ze 

soustředění na fiktivní svět. 

Hodnoty fiktivního prostředí 

Fiktivní světy, ve kterých se postavy pohybují, jsou obdobné jako u „simulačního" 

herního stylu. Je zde na jedné straně Dobro a na druhé Zlo (reprezentované na jedné 

straně např. spravedlivým králem, na druhé straně zlým čarodějem), ale většina 

fiktivních osob nereprezentuje ani jednu tuto stranu v čisté podobě. Obdobně je to i 

s postavami hráčů. Dosud (u obou předešlých stylů) postavy stály vždy na straně Dobra 

- ať již k tomu byly předurčeny volbou Pána jeskyně ( u „mocenského" stylu), nebo se 

Dobro snažily samy najít a následovat (u „simulačního" stylu). U „roleplayingu" je 

tomu jinak, protože postavy hráčů nesou nejrůznější kombinace charakterových 

vlastností, přiklánějí se k různým hodnotám. Komplikuje to vztahy mezi postavami 

hráčů - mohou se přátelit, milovat i nenávidět, zrazovat apod. 
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Podoba virtuálního prostředí - „světa" 

Hráči pro herní partie používají buď fiktivních světů, které sami vytvořili v minulosti, 

stejně tak mohou hrát ve světech převzatých od jiných herních skupin nebo používají 

tzv. „moduly" (jedná se o podrobné komplexní světy, které vydává nakladatelství 

Altar). Zásadním rozdílem mezi hráči „simulačního" herního stylu a „roleplayingu" je 

v tom, že dospělí hráči fiktivní světy pouze užívají, jejich postavy se v nich pohybují, 

ale již nemají potřebu tyto světy vlastním přičiněním nějak výrazně měnit nebo 

zdokonalovat. Jejich pozornost je zaměřena výhradně na děj příběhu, fiktivní svět je 

chápán jen jako prostředí, na které nejsou kladeny velké požadavky. 

„Na tom konkrétním světě moc nezáleží, je to spíš taková kulisa nebo pozadí, důležitý je, 

jaký máš hráče, jak dobře hrajou postavy. Když to dělaj mizerně, tak ta celá hra bude 

na nic, ten svět už pak nic nezachrání" (Ho, 25/3). 

„Hraju ve dvou družinách, z nichž vjednýje tam modul a v druhý je nějakej svět, co 

přines Kocour, no ale mně je to vlastně jedno, kde se to odehrává (Kr,25/3). 

Pozornost hráčů není zaměřena na neustále zdokonalování světa, nezabývají se 

podrobně pravidly, zbývá proto dostatek prostoru, ve kterém se hráči věnují vlastní hře, 

užívají si především přítomnost svých přátel. Dospělí hráči mají pro volnočasové 

aktivity výrazně méně času než mladší hráči. Když se sejdou, snaží se, aby vyhrazený 

čas byl co nejvíce využit, aby si odnesli co nejvíce zážitků, vytvořili zajímavou hru. 

2.5.4.2. Způsob a míra aplikace pravidel 

Rozsah pravidel 

Hráči velmi často pravidla při herní partii téměř neužívají. To je opět ve velkém 

kontrastu k hráčům „simulačního" herního stylu, kteří se často až úzkostně snažili 

pravidla zpřesňovat s velkými nároky na realističnost veškerého dění ve fiktivním světě. 

Současně se nejedná o redukci Pravidel, která by připomínala hráče „mocenského" 

herního stylu - ti redukovali ta pravidla, která nebyli schopni užít („příliš složitá") nebo 

je pro svou hru nemohli využít („zbytečná"). Dospělí hráči nelpí na tom, aby výsledek 

působení na objekty fiktivního prostředí byl výrazně realistický, ani nepotřebují 

jednoduché spravedlivé postupy, kde rozhoduje náhoda. Rozhodnutí o výsledku 
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interakce postav s předměty i osobami ve fiktivním světě ponechávají na Pánovi 

jeskyně. 

„ Když jsme hráli naposled, tak vlastně za celý tři dny se hodilo kostkou jenom jednou" 

(Ho, 25/3). 

Osobní deník 

Mechanika hry sice není užívána, nicméně neznamená to, že by žádný hráč osobní 

deník nevypracovával. Mezi osobními deníky hráčů jsou však tak velké rozdíly, že se 

mi nepodařilo nalézt žádnou obvyklou podobu tohoto formuláře. Někteří zaznamenávají 

pouze několik parametrů a údaje, jejichž číselně vyjádřená hodnota se v průběhu herní 

partie proměňuje. Jiní hráči nevypracovávají „osobní deník" vůbec, nebo ho pro změnu 

vyplňují celý stím, že při rozhodování o výsledku „akce" Pán jeskyně přihlédne 

k hodnotě číselně vyjádřených parametrů. 

Background postavy 

Oproti deníku „background" respondenti vypracovávají. Je zde zachycen především 

popis, fyzického vzhledu postavy, dále vlastnosti, zvyky a cíle. Historii postavy 

pozornost většinou věnována není (u některých hráčů se výjimečně objevuje - viz 

příloha l/C). 

Body „zkušenosti" a „přesvědčení" 

Body zkušenosti připisuje postavám Pán jeskyně v okamžiku, kdy udělají něco 

nečekaného, bláznivého, humorného (např. v ukázce ze záznamu herní partie získal 

body zkušenosti hráč postavy Le, za to, že spolkl diamant, což připadalo všem hráčům 

humorné). 

Na rozdíl od obou předchozích stylů, kde „přesvědčení" hráči odmítali nebo určovali 

pouze „dobrá" přesvědčení, využívají dospělí hráči celou škálu nabízenou v Pravidlech. 

Postava hráče může být zlomyslným trpaslíkem, který chamtí po bohatství stejně dobře 

jako dobromyslným a slabomyslným krollem. 
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2.5.4.3. Vztah hráče a herní postavy 

„Na koho" si hráči hrají 

Hráči tohoto herního stylu hrají zásadně „někoho jiného". Co to znamená? Vyberou 

si libovolné parametry postavy, doplní libovolné charakteristiky a až poté si vytvoří 

představu o postavě jako celku. Při herní partii se snaží hrát postavu, její charakter, 

veškeré projevy „co nejlépe", což znamená co nejopravdověji, co nejvěrohodněji. 

Identifikaci s fiktivní postavou označuji jako identifikaci hereckou. Hráč po dobu herní 

partie na sebe bere masku cizí osoby, hraje roli někoho jiného, než je on sám. Snaží se 

do této role vžít, vcítit se do postavy a v průběhu herní partie jednat v souladu s jejím 

charakterem. Identita hráče a jeho postavy je v dospělosti již oddělena, není potřeba 

dozvídat se skrze postavu něco o sobě. Postava může být chápána jako heiero-ego 

hráče, způsob identifikaci postavy a hráče lze vnímat jako identifikaci symbolickou (za 

tuto informaci děkuji M. Kučerovi). 

Zcela mizí požadavek, aby postava splňovala nějaké konkrétní požadavky - požadavek 

na „sílu" postavy u „mocenského" herního stylu, požadavek „podobnosti" hráči u 

„simulačního" herního stylu. Hráči se nijak nebrání tomu, aby výběr byl proveden 

náhodně, pokud si vybírají postavu sami, potom je oceňována především „originalita". 

„ Teď mi nedělá problém hrát kohokoliv. (...) Teď mi jde o to zahrát co nejvěrněji nějaký 

úplně náhodný charakter" (Ko, 25/3). 

„ Teď už je to pro mě prostě role, kterou hraju a kterou se snažím zahrát co nejlíp " (Ho, 

25/3). 

Kritéria pro výběr postavy 

Jak bylo uvedeno výše, hráči postavy nemusí splňovat žádná kritéria. 

postavu si vždycky nahážu, někdy jsme ji i losovali. Přijde mi to dobrý, to překvapení, 

jaká se mi ta postava narodí" (Kr, 25/3). 
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Věk hráče a věk postavy 

Hráč je schopen i ochoten hrát postavu jakéhokoliv věku, nelze najít žádnou souvislost 

mezi věkem hráče a jeho postavy. 

2.5.4.4. Vztah hráče a fiktivního světa 

1) co fiktivní svět umožňuje? 

Když byla hráčům tohoto herního stylu položena otázka, proč hru hrají, odpovědi byly 

podobné jako u hráčů „mocenského" herního stylu. Nejčastější odpovědí byla shodně 

„zábava", ale také „úleva" a „odpočinek". 

Ze hry v této podobě se vytrácí „vážnost", která byla vlastní stylu „simulačnímu". 

Naopak „zábava" je ještě umocněna satirou, nadsázkou a humorem. Hráči od hry 

neočekávají primárně nějaký přínos v podobě „učení" a „poznání", do fiktivního světa 

neodcházejí něco „zkoušet", ale proto, aby si zde odpočali, oprostili se od reálného 

světa i vlastní identity. 

Sdílení - Sdílení je pro hráče důležité zejména proto, že kolektivní konstrukcí příběhu, 

střídavými zásahy jednotlivých hráčů proměňuje děj, který je díky tomu plný 

překvapivých situací a zvratů. Kooperace dává vzniknout příběhu, který by s obtížemi 

byl schopen vymyslet jednotlivec. S trochou nadsázky se dá říci, že se jedná o 

„brainstorming" příběhu. 

Podílet se na příběhu s ostatními hráči ještě neznamená získat přátele a prestiž 

v kolektivu, jako u stylu „mocenského", ani to neznamená podílet se na něčem velmi 

intimním jako je to u stylu „simulačního". Znamená to pouze být spolu se svými přáteli 

na chvíli hercem, zúčastnit se malého představení v kulisách fantazijního světa 

Uskutečnění přání - Dle mého názoru hráči neodcházejí do fiktivního světa naplňovat 

nějaká konkrétní přání, která by jim byla odepírána v realitě. Do fiktivního světa 

neodcházejí pro něco, by si mohli něco odnést, ale proto, aby si odpočinuli od reálného 

světa, od všech nároků, které jsou na ně kladeny, možná od své vlastní identity. Svět 

hry je tak důležitý zejména proto, že umožňuje hráči katarzi. 

„ Užíváme si to, je to naprostý odreagování, pěkně tě to propláchne. Necháš za sebou 

všechno co tě tady sere, všechny starosti a úplně se do toho položíš a když se pak vrátíš 
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do normálního života, třeba za pár dní, tak jsi úplně odpočatej. Samozřejmě unavenej, 

protože se toho moc nenaspí, ale odpočatej uvnitř" (Ho, 25/3). 

Moc - U hráčů tohoto herního stylu jsem téma moci nezachytila, zřejmě pro hráče této 

věkové skupiny již není aktuální. Neobjevuje se snaha menifestovat svou moc 

prostřednictvím „boje" - hráče nezajímá, zda jejich postava vyhraje či prohraje, důležité 

je, jestli situace, která vznikne po výsledku boje, bude zajímavá, krásná. Hráči neusilují 

ani o to, aby jejich postavy byly mocné a úspěšné ve svém „životě", protože život hráče 

a jeho postavy je oddělen. Úspěchy postavy proto nejsou vnímány jako úspěch hráče. 

Bezpečí - Zejména zmíněnou oddělenost identity hráče a identity postavy pokládám za 

významnou z hlediska bezpečí hráče, protože neúspěch postavy není hráčem vnímán 

jako jeho vlastní neúspěch. Hráč se může smát, když jeho postavu ohrožuje ohavná 

nestvůra, i smrt jeho postavy mu může připadat komická. Užívá si zábavy v situacích, 

ve kterých by hráč „simulačního" herního stylu truchlil nad ztrátou postavy a psal 

procítěný nekrolog. 

2) Je hra v této podobě specifickou formou „úniku"? 

Plné ponoření do iluze fiktivního světa umožňuje především „úlevu" a „relaxaci". V 

tomto ohledu není tento herní styl nijak unikátní, je tu určitá podobnost s jinými druhy 

„úniku od reality", které jsou běžně využívány. Celá široká oblast zábavy v podobě 

filmů či literatury poskytuje podobně možnost dočasného úniku před sociálním tlakem, 

povinnostmi, každodenními problémy. Při čtení knihy či sledování filmu může člověk 

vstoupit do jiného času, oprostit se od své identity. Při hraní hry je však na rozdíl od 

uvedených příkladů aktivní, odpočívá nejen díky tomu, že zapomíná na sebe, ale bere na 

sebe na chvíli podobu někoho jiného. Z tohoto důvodu je zřejmě herní styl 

„roleplaying" nejvíce podobný divadlu - hráč herci, fiktivní svět kulisám. Přirovnání 

k divadlu nemůže být dokonalé, protože při hře chybí divák, hráči jsou zároveň herci i 

sami sobě publikem. Hra je zároveň divadlem improvizačním, protože žádný pevný 

scénář není k dispozici - hráč může uplatnit fantazii, tvořivost, jeho úkol je proto 

náročnější a zároveň svobodnější. Každý hráč je i sám sobě režisérem, protože záleží 

jen na něm, jak svou roli bude hrát. Hra je také představením, které je jedinečné, každý 

odehraný kus originální, neopakovatelný. 
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2.6. Diskuse některých výsledků 

„Hra má při nesporných individuálních rozdílech i rozdílech mezi hochy a dívkami 

zřetelnou vývojovou dynamiku. I kdyby byl elektrický vláček v určitém věku 

sebeatraktivnější, přece jen v prepubertě a pubertě bude u většiny dětí vytlačen jinými 

hrami" (Švancara, 1981 s. 108). 

Na základě provedeného výzkumu jsem dospěla k závěru, že hra Dračí doupě je 

v rukou dětí, dospívajících i dospělých hračkou. Je vlastně takovým „elektrickým 

vláčkem", který nemá předem definovaný tvar ani účel. S rostoucím věkem se 

odpovídajícím způsobem mění nároky na význam i podobu, kterou by hračka měla mít, 

aby byla atraktivní. Hra Dračí doupě však nemusí být „vytlačena" jinou hrou či 

činností, protože ji lze přizpůsobit novým požadavkům, což umožňuje aby byla stále 

aktuální a atraktivní. Domnívám s e , že tyto změny lze zachytit prostřednictvím 

popsaných herních stylů. 

Jednotlivé styly jsou determinovány v první řadě účelem, který má hra v určitém věku 

plnit. Perspektivou hráčů je účel postihnutý tím, proč je hra „baví", co od ní očekávají. 

Konkrétní způsob identifikace s fiktivní postavou, užití a míra aplikace Pravidel i 

způsob realizace hry jsou tomuto účelu přizpůsobeny. Vzhledem ktomu, že všechny 

hry RPG (zkoumanou hru nevyjímaje) jsou ve své podstatě variacemi na původní hru 

DaD, je možné předpokládat, že k obdobnému vývoji dochází i u hráčů ostatních her 

RPG. 

Je zajímavé sledovat paralelu mezi vývojem hry v souvislosti s věkem hráčů a 

historickým vývojem RPG her. Sledujeme-Ii pozorně historický vývoj těchto her, lze 

zde sledovat tři odlišné vývojové podoby hry. Mým záměrem je poukázat na drobnou, 

nicméně zajímavou shodu s dřívějšími přístupy psychologů, kteří předpokládali, že 

ontogeneze je opakováním fylogenetického vývoje (např. Halí, Gessell). 

V prvním období vznikla hra Dungeons and Dragons, která nebyla ještě zcela oddělena 

od původních vojenských strategických her. Herní systém byl v porovnání s hrami 

vzniklými později omezený, hráčům dával pouze možnost pohybovat se podzemními 

labyrinty, bojovat s fiktivními nestvůrami - hra byla zacílená na maskulinní projevy, 

agresivitu, konfrontaci. Zde vidím analogii k „mocenskému" hernímu stylu. 
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Za druhé období lze označit vývoj, který byl reakcí na původní podobu hry Dungeons 

and Dragons. Hra byla podrobena kritice, byla považována za omezenou. Začaly se 

hledat způsoby, jak pravidla rozšířit. V důsledku těchto snah se přesunul děj hry 

z bezejmenných bludišť v podzemí do konkrétních a kompletních virtuálních světů 

(např. fantasy země nazvané Greyhawk, obdobně Rune Qest, nová podoba hry - ADaD 

dodatky k hrám Eldriích Wizardry, Gods, Demi-Gods and Heroes). Herní systémy 

v této podobě již neměly za umožňovat pouze boj, ale i kompletní simulaci života ve 

fiktivním světě. Zde vidím analogii k „simulačnímu" hernímu stylu. 

Konečně třetím obdobím v historii lze nazvat rozvoj R P G her v osmdesátých letech, 

kdy došlo k rozvoji nových žánrů hry a přeměně některých dosud zachovávaných 

stereotypů. U hororového R P G žánru hráči přestali být nutně hrdiny, kteří bojují proti 

zlu, ale sami mohli představovat zlé bytosti, které stojí na okraji společnosti, ke které 

mají ambivalentní až nepřátelský vztah (např. Mage: The Ascencion, Mummy: The 

Ressurection, Changeling: The Dreaming.). Comicsový žánr hráčům umožnil, aby při 

hře nepředstavovali pouze vážné hrdiny, ale mohli se stát komickými postavičkami. 

V tomto vývoji vidím jistou analogii k hernímu stylu „roleplaying". 

Vzhledem k tomu, že se mi nepodařilo seznámit se s takovým výzkumem, který by se 

zabýval tématem her RPG srovnatelným způsobem, nelze výsledky mého výzkumu 

konfrontovat s jinými zjištěními. Jediné možné srovnání nabízí typologie A. Allstona a 

B. Berggrena (podrobně s. 35-37). Projevy hráčů a jejich přístup ke hře, který v rámci 

jednotlivých typů popsali, by bylo možné přiřadit jednotlivým stylům hry. Hráči 

„mocenského" herního stylu se tak mohou jevit jako zástupci typů vymezených 

Berggrenem: The Real Man - hraje postavy válečníků, kteří se bez rozmyslu vrhnou do 

nebezpečí a The Munchkin - hráč, který usiluje především o bodové ohodnocení 

(v rozsáhlejší typologii A. Allstona by hernímu stylu odpovídaly typy: The Buddy, The 

Combat Monster, The Mad Slasher, The Rules Rapist). Hráče „simulačního" herního 

stylu si lze představit jako reprezentanty typu popsaného jako The Tespian - hráč se 

snaží především vést dialogy, píše dlouhá pojednání o životě postavy (v typologii 

Allstona: The Plumber, The Romantic, The Builder, The Genre Fiend). Hráče stylu 

„roleplaying" si lze představit jako představitele typu nazvaného The Loony - hraje 

ztřeštěně, libuje si v žertících, paroduje hru (v typologii Allstona případně The 

Showoff). 



Závěr 

Tato práce je především pokusem uchopit téma her RPG a to na základě kvalitativního 
výzkumu partikulární hry Dračí Doupě. 

K tomu, aby mohla být hra zkoumána a výsledky byly srozumitelné, je nutná 

dostatečná informovanost čtenáře o tomto tématu. První část byla zaměřena na tento 

úkol, a má proto převážně informační a deskriptivní charakter. Nejdříve byly vymezeny 

základní charakteristiky hry Dračí doupě, které považuji za společné všem hrám RPG, 

poté následoval přehled historie her RPG v zahraničí a historie hry Dračí doupě v České 

republice. Součástí této práce je také přehled dosavadního přístupu ke zkoumání her 

RPG. 

Vlastní výzkumná část práce vychází z kvalitativní analýzy dat, která byla získána na 

základě rozhovorů s hráči a zúčastněného pozorování průběhu herních partií. Vzhledem 

k tomu, že výzkum hry Dračí doupě byl snahou „pionýrskou", nebylo možné 

odhadnout, zda se podaří proniknout skrz zdánlivě nekonečnou variabilitu této hry a zda 

se ji podaří analýzou dat zdárně uchopit. Na základě informací z úvodních rozhovorů 

bylo zjištěno, že věk hráčů může představovat proměnnou, která má vliv na celkovou 

podobu hry. V souladu s tímto předpokladem byla formulována výzkumná hypotéza a 

byly provedeny rozhovory, pozorování průběhu herní partie, a to u vymezených tří 

věkových skupin hráčů. 

Analýzou dat byla potvrzena zformulovaná hypotéza. Dospěla jsem ke zjištění, že hra 

získává v jednotlivých věkových obdobích podobu specifického stylu. Za zajímavou 

považuji skutečnost, že všichni hráči mají k dispozici stejný nástroj - herní příručku, ale 

nakládají sním odlišně v závislosti na věku. Hráči stejné věkové skupiny vytvoří 

nezávisle na sobě kvalitativně jinou hru než hráči odlišné věkové skupiny. Hra hráčů 

stejné věkové skupiny získává podobu věkově specifického stylu. Ten chápu jako odraz 

psychosociálního vývoje, který umožňuje hráči uspokojovat vývojově specifické 

potřeby. Se vzrůstajícím věkem hráče, v souladu s jeho vývojem se mění jeho potřeby, 

zájmy a hra současně může měnit podobu - styl. Byl identifikován herní styl 

„mocenský" (hráči ve věku 11-14 let), herní styl „simulační" (hráči ve věku 15-19 let) a 

herní styl „roleplaying" (hráči ve věku 19-25 let). Jednotlivé styly byly popsány v rámci 

čtyř vytyčených tematických okruhů. 
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V oblasti her RPG se nabízí velký prostor pro jejich zkoumání. Otázkou je, jestli si 

pozornost odborné veřejnosti zaslouží. Domnívám se, že ano. Za zajímavou z hlediska 

výzkumu považuji především skupinu adolescentních hráčů. Bylo by možné zaměřit se 

například na téma identifikace hráčů s herní postavou. Je zde také otevřená cesta 

zkoumání využitelnosti těchto her v oblasti vzdělávání, psychoterapie či zážitkové 

pedagogiky. 
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Summary 

Dračí Doupě: Game-play as determined by the age groups of the players and their 

relationship to their game characters. 

The main goal of this work is the qualitative study of the game Dračí Doupě. Amongst 

the various role-playing games in the world, currently only this game game is played in 

the Czech Republic. As such, it represents the wide body of PRG in the world. Their 

main aim is the simulation of real-life situations and the real world, through collectively 

stated expectations. 

The first part of the work, has primrily an informative and descriptive character. The 

aim of this part is mainly to inform readers about the phenomenon of RPG. Firstly, the 

main characteristics of the game are laid out. Following this, there is an overview of the 

history of RPG throughout the world and the history of Dračí Doupě in the Czech 

Republic. This part also brings an overview of the current approach directed at the 
examination of these games. 

The study-part of this work is based on the qualatative examination of data which has 

been acquired through interviews and observation of the players. Through this data-

analysis it has been discovered that the outcome of the game is influenced by the ages of 

the players. All players have at their dosposal the same tools with accompanying rules; 

according to the players' ages, they then use these tools differently. Players of the same 

age-group have been found to independently produce notably different results than 

those of a different age group. The game attains a particular style according to the age 
group of the players. 

The playing style 'powerful' was one of those been identified. This style is typical to 

players aged between 11 and fourteen years of age. The playing style 'simulátory', is 

typical to players aged between fifteen and nineteen. The third style, known as 

'roleplaying' is typical to players aged between twenty and twenty-five. All of these 

stated styles have been described within the context of four thematic frameworks. 1) 

The type of game being played by the group. 2) The style o f i m p l e m e n t a t i o n of the 

game rules. 3) The relationship of the player to his fictional alter-ego. 4) The 

relationship of the player to the fictional world of the game. 

I l l 
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