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Anotace (abstrakt) 

Tato práce prozkoumává problematiku reprezentace totalitarismu ve videohrách. Klade 

si za cíl ukázat, jakým způsobem je tento fenomén ve hrách zobrazen a jestli má 

videohra jako médium vliv na toto zobrazení. V teoretické části jsou hlouběji 

představeny a prozkoumány různé přístupy, na základě kterých lze videohru jako 

médium pojímat. Dále je zde věnována pozornost tezi o videohrách jako o médiu 

kontroly a propojení tohoto fenoménu s problematikou totalitarismu. Druhá polovina 

teoretické části je pak věnována definici totalitarismu, která je následně vyuţívána 

v případových studiích. V empirické části jsou hlouběji zkoumány čtyři hry – Half-life 

2, Papers, Please, Wolfenstein: the New Order a BioShock se zaměřením na 

reprezentaci totalitarismu či dystopie. Hry v jednotlivých případových studiích jsou 

analyzovány jak na základě pravidel, tak na základě fikční sloţky. Závěr práce ukazuje, 

ţe ve zkoumaných hrách byl kladen důraz především na vnějškové projevy totalitarismu 

a často zde chybělo podrobnější zobrazení ideologie. U všech her pak byly nalezeny 

momenty, ve kterých byl zobrazený totalitarismus vyuţit pro splynutí se systémem 

kontroly ve hrách.  

 

Abstract 

This thesis examines the topic of representation of totalitarianism in videogames. It 

aims to show how the totalitarianism is depicted in selected games and whether the 

videogame as a medium has some influence on this depiction. Theoretical part 

introduces and examines all sorts of different approaches, based on which one can study 

videogame as a medium.  An argument about the videogames as a medium of control is 

presented further on and is also discussed in relation with totalitarianism. Second half of 

theoretical chapter focuses on definition of totalitarianism which is used in the case 

studies later on. Empirical part analyzes four games – Half-life 2, Papers, please, 

Wolfenstein: the New Order and BioShock with focus on representation of totality or 



   

dystopia. The games are analyzed both with regards to their rules and fiction. The 

conclusion shows that totalitarianism was represented mostly by its outer activities 

rather than ideology which were usually represented rather marginally. However, in all 

cases there could be found some examples of how was the representation of 

totalitarianism used to merge with system of control in games.
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Úvod 

Totalitarismus byl jako zásadní společenský fenomén 20. století poměrně 

výrazně reflektován ve světové literatuře. Jen za některé lze zmínit 1984 od George 

Orwella, Konec civilizace od Aldouse Huxleyho, Kallocain Karin Boyeové nebo My od 

Jevgenije Zamjatina. Stejným způsobem byl zobrazován i ve filmu v průběhu celého 

dvacátého století. Zde lze připomenout například Metropolis Fritze Langa, Alphaville od 

Jeana-Luca Goddarda či třeba Brazil reţírovaný Terrym Gilliamem. Obecně je tento 

fenomén v tradičních médiích poměrně dobře reflektován. Jak je tomu ale v případě 

některých modernějších médií? A je totalitarismus i po pádu ţelezné opony pro tvůrce 

stále atraktivním tématem? V duchu těchto otázek vzniká tato práce. 

Jejím cílem je zaměřit se na to otázku toho, jakým způsobem je reprezentován 

totalitarismus ve videohrách a jestli jeho reprezentace v tomto médiu má nějaká 

specifika. Práce by měla být přínosem v několika oblastech. Prvním takovou oblastí je 

studium videoher jako média obecně. Vzhledem k tomu, ţe obor game studies je stále 

velmi mladý a do velké míry stále nachází svou vlastní identitu, tak kaţdá práce, která 

se věnuje jakémukoliv výzkumu her (samozřejmě s respektem k jiţ existujícímu 

výzkumu na toto téma) pomáhá o něco více tento obor konsolidovat. V druhé řadě je 

pak příspěvkem do diskuze o vztahu média a obsahu, který předává.  Tím hlavním 

přínosem pak je samotná analýza reprezentace totalitarismu ve videohrách. Ta ukáţe, 

jestli jsou hry v tomto směru nějak specifické, nebo jestli zobrazují totalitarismus 

stejným způsobem jako jiná média. Práce si klade tyto výzkumné otázky: 

 

1) Lze najít nějaká specifika v tom, jakým způsobem je zobrazován totalitarismus 

ve videohrách? 

2) Do jaké míry odpovídá vyobrazení totalitarismu ve vybraných videohrách 

definici totalitarismu tak, jak jí vytvořili přední teoretici? 

 

Výzkum videoher také sebou nese určitá úskalí. Jedním z nich je nedostatek 

přesných českých ekvivalentů pro většinu pojmů, které jsou s hrami spjaté. Jen za 

některé můţeme uvést pojmy playthrough, cutscene, gameplay a našly by se 

pochopitelně další. V textu této práce jsou buď termíny ponechány v originálním znění, 

nebo překládány v poznámce pod čarou. Určitý problém sebou také nese zvolení pojmu 

pro označení zkoumaných her. Autor se rozhodl nepouţít termín počítačové hry, 
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protoţe ten je příliš svázán pouze s jednou platformou, na které je moţné tyto hry hrát. 

Nejpřesnější by asi byl termín digitální hry, ale ten není v českém prostředí moc 

rozšířený, takţe byl nakonec zvolen pojem videohry. Ten je dostatečně obecný a 

současně v českém prostředí pouţívaný. 

Práce sestává z teoretické a empirické části. V té teoretické jsou nejprve 

diskutovány různé přístupy, které se týkají videoher a game studies jako oboru. Dále se 

pak věnuje tato část vzájemným přesahům mezi videohrami a totalitarismem. Druhá 

polovina této části je pak věnována teoretickému vymezení totalitarismu a vytvoření 

aparátu, dle kterého pak jsou zkoumány jednotlivé hry. Nutno podotknout, ţe 

zmiňované části jsou silně interdisciplinární. Jsou zde pouţity texty z oblasti game 

studies, ale také třeba z politické vědy, sociologie či filozofie. Jak bude dále ukázáno, 

tak interdisciplinarita je jedním z hlavních znaků game studies, takţe ani tato práce 

nezůstává mimo v tomto trendu. Empirická část obsahuje čtyři případové studie. Výběr 

her se trochu odchýlil od původního projektu. V první řadě bylo rozhodnuto, ţe místo 

pěti her, budou zkoumány jen čtyři. Vzhledem k tomu, ţe byl zvolen kvalitativní 

přístup, který zkoumá dané hry poměrně do hloubky, tak by práce při pěti hrách 

nabývala zbytečně velkých rozměrů a nemnoha by jednotlivým hrám věnována taková 

pozornost. Hra Deus Ex potom byla nahrazena hrou Wolfenstein: the New Order. Tato 

hra totiţ ještě nebyla v distribuci v době vytváření tezí, ale svým obsahem je 

relevantnější neţ Deus Ex.     
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1. Teoretické vymezení 

Hry jsou ve vztahu ke svému příjemci velmi specifické. Tím hlavním, co je 

odlišuje od tradičnějších medií (psaného textu, videa, hudby a dalších), je především 

oboustrannost tohoto vztahu a interaktivita. Je přirozené, ţe toto má zásadní vliv na to, 

jakým způsobem toto médium reprezentuje různé fenomény a také jak vypadají jeho 

narativní postupy. Pokud se tedy tato práce zaměřuje na otázku reprezentace jednoho 

konkrétního jevu (totalitarismu) ve videohrách, tak je přirozeně nejprve nutné 

vydefinovat, jaká specifika videohry jako médium mají s přihlédnutím k dosavadnímu 

výzkumu na tomto poli. A protoţe (jak bude také ukázáno v této kapitole) jsou videohry 

z výzkumného hlediska špatně uchopitelným fenoménem, tak tato část práce slouţí také 

k vytvoření teoretického rámce přímo pro tuto práci na základě jiţ existujících přístupů. 

1.1 Videohra jako médium 

Jak jiţ bylo naznačeno, tím hlavním co odlišuje videohry od většiny ostatních 

médií je vzájemnost vztahu mezi hrou a hráčem a tedy především předpokladem 

aktivního zapojení hráče, které u jiných médií nenajdeme. Alexander R. Galloway 

[2006: 2] postavil na tomto předpokladu celou vlastní definici videohry jako média. 

Podle něj je podstatou videohry akce. Hra bez akce není hrou. Pokud videohra není 

hraná, je pouze napsaným kódem. Právě zde ale Galloway [2006: 3] varuje před tím, 

definovat videohru na základě interaktivity a nikoliv aktivity, protoţe ačkoliv jsou 

videohry samozřejmě interaktivní, tak to není to jediné, co je definuje. Interaktivita totiţ 

popisuje vzájemnost, kterou pochopitelně u videoher nalezneme, ale aktivita popisuje 

proces neustálé proměny, která probíhá jak ze strany hráče, tak ze strany počítače.  A 

jak se Galloway vyrovnává s tím, ţe i tradiční média vyţadují od svých konzumentů 

akci? Vţdyť přece čtenář musí projevit akci v tom, ţe čte, posluchač v tom, ţe 

poslouchá a divák v tom, ţe se dívá. Rozdíl je v tom, ţe pro hráče je touto akcí to ţe 

vykonává různé akce. A toto tvrzení není pouze vysvětlením v kruhu, jak se můţe zdát. 

Jde především o to, ţe vytvářením různých druhů akcí probíhá u hráče samotná 

konzumace videohry jako média, kdeţto například čtení vyţaduje pouze jedinou 

souvislou akci a vytváření akcí nestojí v jeho podstatě [Galloway 2006: 4]. Celý 

Gallowayův přístup souvisí úzce s tím, čeho si všímá Espen Aarseth [2001] ve svém 

úvodníku k prvnímu číslu periodika Game Studies, kdyţ říká, ţe hry jsou současně 
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objekt i proces a jejich hraní je jejich nutnou součástí. Bez hraní není hry, kdeţto hudba 

stejně jako text můţe existovat i kdyţ je nikdo zrovna nečte nebo neposlouchá. 

Ovšem zdaleka ne všichni autoři jsou ve své definici videoher natolik radikální, 

ţe se chtějí zcela vymezit vůči pojmu interaktivita. Ted Friedman [1999] pouţívá pro 

specifický typ interaktivity mezi hráčem a hrou (či počítačem) pojem „feedback loop“
1
. 

Nicméně i v jeho pojetí nejde o jednoduchou interaktivitu, kdy na nějakou akci 

jednoduše přichází jedna odpověď. Friedman spíše upozorňuje na opakující se cyklus 

interakce, kdy hráč reaguje na podmět od počítače a počítač následně reaguje na vstup 

hráče. Celý cyklus se následně opakuje znovu dokola. U videoher je na tomto cyklu 

typické, ţe se opakuje ve vysoké frekvenci a podmětů, na které obě strany reagují, můţe 

být velmi mnoho v poměrně krátkém čase.  

Jesper Juul [2005], jeden z hlavních průkopníků ludologického přístupu 

(kterému bude ještě věnováno více prostoru dále v této kapitole, protoţe tvoří 

výzkumný rámec této práce) vychází ve své definici videoher z klasických, tedy 

nedegitálních her. Hra jako médium se totiţ neobjevuje poprvé aţ v podobě videoher, 

ale je prakticky stará jako lidstvo samo. Je tedy dobré poukázat na to, ţe videohry 

vznikly v nějakém kontextu a navazují na jiţ existující herní historii.  Současně tím Juul 

upozorňuje také na to, ţe hry mají transmediální charakter a nejsou tak vázány na ţádné 

specifické médium [Juul 2005: 7]. Podle tohoto „klasického herního modelu“ je hra: 

 

1) formální systém zaloţený na pravidlech; 

2) s proměnlivými a kvantifikovatelnými výstupy; 

3) kde jsou různým výstupům přiřazeny různé hodnoty; 

4) kde hráč vyvíjí úsilí ve snaze ovlivnit výsledek; 

5) hráč je emocionálně vázán na výsledek 

6) a kde důsledky jeho aktivity jsou vyjednávatelné a volitelné 

[Juul 2005: 6-7] 

 

 

Dosavadní pasáţe se věnovaly především otázce toho, co jsou videohry. V druhé 

řadě je důleţité se také podívat na to, jaké jsou videohry. Tedy otázkou toho, jaká mají 

                                                 
1
 Český překlad tohoto termínu se jeví jako značně problematický. Doslovný překlad „smyčka zpětné 

vazby“ je přinejmenším krkolomný a některé pokusy o volnější překlad jako třeba „řetěz vzájemných 
akcí“, nebo „kruh odezvy“ nejsou v tomto směru o mnoho lepší. Proto ponechávám toto spojení 
v originálním znění.  
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specifika a v čem se třeba také liší od jiných médií. J. E. Ruggil a K. S. McAllister 

[2011] poukazují na to, ţe videohry jsou jako médium poměrně obtíţně uchopitelné. To 

je dáno na jedné straně tím, ţe je problematické najít jednoznačnou shodu s tím, co 

vlastně je a co uţ není hraní. Způsobů hraní, hráčů i her je zkrátka příliš mnoho na to, 

aby bylo jednoduché najít nějaké generalizující závěry. Ruggil s McAllisterem v tomto 

kontextu mluví o „plasticitě“ videoher. Jak sami píšou, tak hry sice mají jasná pravidla, 

ale to samé nicméně neplatí o jejich vytváření, kde jsou omezení a pravidla minimální 

[Ruggil, McAllister 2011: 2]. Této „plasticity“ si mimoděk všímá i Juul [2005: 48] ve 

svém klasickém modelu (který se týká her obecně a nejen videoher, jak uţ bylo 

uvedeno), kdyţ uvádí, ţe neexistuje ţádné materiální zázemí, které by bylo společné 

všem hrám, ale přitom existuje společné nemateriální zázemí, které nutně vyţadují 

všechny hry. Jmenovitě se pak jedná o pravidla, ale také třeba i nutnost trvale 

zaznamenávat stav hry, ať uţ tuto roli plní karty, herní kameny nebo počítačová paměť. 

Ruggil a McAllister uvádějí další vlastnosti, které jsou pro videohru jako 

médium příznačné a které mají dokázat jejich problematickou uchopitelnost. Kromě 

toho ţe jsou plastické, tak jsou podle nich také jedinečné (idiosynkratické) a tím také 

vědecky těţko uchopitelné (kaţdá jedna hra je unikátní). Dále zmiňují, ţe jsou 

anachronické v tom smyslu, ţe vyuţívají některé prastaré prvky (které vycházejí z toho, 

ţe hra jako médium je velmi stará) a přitom jsou neodmyslitelně spojeny s těmi 

nejnovějšími technologiemi [Ruggil, McAllister 2011: 6]. Také jsou videohry podle 

nich falešné
2
. Tímto pojmem se snaţí podchytit fakt, ţe jsou z velké části postavené na 

iluzi. Ať uţ je to iluze toho, ţe hry se snaţí zakrýt, ţe běţí na fyzickém hardwaru, který 

jim přináší nějaká omezení, tak především z hlediska herního designu. Na jedné straně 

má hráč pocit kontroly nad hrou a na straně druhé ve skutečnosti dostává jen tolik 

kontroly, kolik vývojáři chtějí, aby měl. Stejně tak můţe mít hráč dojem, ţe dohranou 

hrou překonal velké výzvy, ale přitom jsou tyto výzvy nastaveny vývojáři tak, aby 

mohly být překonány. Stejným způsobem lze tuto faleš nalézt i u narativní sloţky. Zde 

je vyjádřena především hraním si „na něco“ [Ruggil, McAllister 2011: 73]. Videohry 

tedy jsou často do velké míry předstíráním. Je ale nutné si uvědomit, ţe tato dvojakost 

či falešnost se odehrává z velké části se souhlasem hráče. Není ji tedy třeba nutné 

vnímat normativně jako dobrou či špatnou. Spíše ilustruje jednu ze zásadních podstat 

videoher. Tohoto specifika si všímá i Galloway [2006: 105], kdyţ říká, ţe výzkum hraní 

                                                 
2
 Ruggil a McAllister používají v originále pojem duplicity 
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videoher je věda o „jakoby“.  Poslední příznačnou vlastností videoher jako média je 

podle Ruggila a McAllistera [2011: 6] ţe jsou tajemné. To je myšleno v tom smyslu, ţe 

ačkoliv se zdají zcela mechanické a předvídatelné, tak některé mechanismy mohou být 

skryté a nepředvídatelné. Specificky pak přirovnávají hry k alchymii v tom smyslu, ţe 

na jednu stranu se mohou zdát rigidní, technické a systematické a na druhou stranu mají 

svůj umělecký rozměr a nepředvídatelnost přinesenou do hry hráčem [Ruggil, 

McAllister 2011: 103]. Všechny tyto vlastnosti, které vyjmenovávají: jedinečnost, 

anachroničnost, falešnost (duplicita), tajemnost má ve výsledku především podpořit 

jejich hlavní argument o tom, ţe videohry jako médium je obecně více neţ 

problematické zkoumat a dále, ţe je takřka nemoţné videohry zkoumat pouze 

prizmatem jedné disciplíny.  

Pojetí videohry jako média sebou také přineslo určitou kritiku ze strany 

technologického determinismu. Ten tvrdí, ţe kaţdé médium (a o těch nových by to 

mělo platit především) je silně ovlivňováno aţ určováno technologickými limity. 

S touto kritikou se snaţí vyrovnat například Hugh Mackay, kdyţ tvrdí, ţe všechna 

média jsou ve své podstatě ekvivalentem „textu“, který je nějakým způsobem 

zakódován a záleţí na jeho příjemci, jakým způsobem ho dékoduje (můţe tedy 

dekódovat něco úplně nového, neţ co bylo původně vloţeno). Tedy dle něj je médium 

omezeno především způsobem konzumace a nikoliv technologií. Od klasických médií je 

nicméně s videohrami v tomto směru rozdíl v tom, ţe nejsou pouze dekódovány, ale 

jsou hrány a pouţívány. Jsou tak tedy ovlivňovány technologickými limity mnohem 

více neţ jiná média [Giddings, Kennedy 2006: 132]. To je dáno pochopitelně také tím, 

ţe pokud mluvíme specificky o videohrách, tak uţ jsou ze své podstaty vázány na 

specifickou technologii na rozdíl od klasických her.   

 

1.2 Ludologický přístup 

Jak jiţ bylo uvedeno výše, historicky se formovaly dva hlavní teoretické přístupy 

k videohrám jako médiu. Tím prvním je tzv. naratologie a tím druhým je ludologie.  

Naratologie je vývojově starší přístup, který vychází ze stejnojmenné větve literární 

teorie a v podstatě se jen snaţí začlenit hry do širšího rámce mediálních studií a 

aplikovat na videohry podobná kritéria jako na ostatní média. V jádru tohoto přístupu je 

náhled na hru jako na médium, které vypráví příběhy. Někteří autoři totiţ vnímali 

videohry pouze jako určitě rozšíření toho samého narativu, který je známý z literatury, 
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filmů či jiných médií [Frasca 1999]. A právě citovaný Gonzalo Frasca se jako jeden 

z prvních pokoušel prosadit oddělení naratologie od studia her. Jeho hlavní snahou bylo 

začít vnímat hru jako něco odlišného od klasických narativních médií především tím, ţe 

kromě narativu upne svou pozornost také na analýzu herních principů a pravidel [Frasca 

1999, Švelch 2007: 7]. Navrhl tak vznik ludologie jako samostatné disciplíny, která 

bude schopna postihnout všechny aspekty her. Ludologie jako taková by pak neměla být 

nějak navázána na nějaké konkrétní médium, ale na studium her, ať uţ jsou ztvárněny 

jakkoliv [Frasca 1999]. Cílem ludologie nicméně jednoznačně není potlačení či 

ignorování narativní sloţky jak bývá někdy naznačováno naratology. Spíše šlo o to 

odmítnout, ţe narativní sloţka je jediné, co lze na hře zkoumat. Zájmem ludologie tedy 

bylo především vyčlenění hry jako něčeho specifického, jedinečného, co nelze zkoumat 

pouze omezenou perspektivou naratologie. To ovšem znamená zkoumání hry včetně její 

narativy, nikoliv pouze na základě pravidel a jiných specifik. Ludologickému přístupu 

se následně dostalo větší pozornosti, přičemţ jeho centrem se stala především 

Skandinávie [Švelch 2007: 7].  

 Stejně jako ludologie byla v podstatě reakcí na naratologický přístup, tak i její 

zavedení vedlo k vyvolání různých kritických protireakcí. Jedním z nich je například 

kritika radikální ludologie Runem Klejverem, který tvrdí, ţe tento přístup svým 

zaměřením na to, čím jsou hry unikátní ve srovnání s jinými médii, zcela potlačuje 

některé elementy, které unikátní nejsou. Zcela specificky se pak věnuje videím (tzv. 

cutscenes), které hráč sleduje mezi herními sekvencemi a které posouvají dále herní 

příběh. Ty jsou totiţ ve své podstatě krátkými filmy a samy o sobě nemají mnoho 

společného se specifiky videoher, ačkoliv jsou jejich běţnou součástí [Juul 2005: 16].  

 Frasca ve svém konceptu rozlišuje ludus jako obecný hlavní rámec hry samotné, 

který je definovaný herními pravidly a sessions (herní sezení), které jsou partikulární a 

odkazují na jednu specifickou zkušenost s danou hrou (čili s daným ludus).  Ludus 

představuje především moţné scénáře a rámec herní pravidel, kdeţto jednotlivé sessions 

reprezentují konkrétní příběhy (narativy) [Frasca 1999: 6]. Tento přístup dobře 

zohledňuje, ţe narativ konkrétní herní zkušenosti tvoří do jisté míry také hráč. Ačkoliv 

velké mnoţství videoher má pouze jednu správnou cestu k vítěznému cíli, tak i veškeré 

nevydařené pokusy představují samostatné příběhy a scénáře. Více zřetelný je tento 

fenomén u videoher, které mají více konců a více způsobů, kterými je moţné je projít. 

Jedním příkladem za všechny můţe být třídílná série RPG her Mass Effect (BioWare 

2007-2012). V té je hráč v roli hlavního hrdiny často stavěn před různá rozhodnutí, 
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která následně ovlivňují další děj. Představíme-li si moţný narativ v této hře jako 

rozvětvující se diagram, tak Mass Effect je unikátní především rozsahem tohoto 

diagramu a tím, ţe rozhodnutí z prvního dílu mohou mít zásadní vliv na děj dokonce 

ještě v posledním díle. Hra navíc nabízí několik různých zakončení, která také vedou 

k prohloubení herního proţitku. Při všech moţných kombinacích pak nejsou ţádná dvě 

hraní této hry zcela stejná. Kaţdá taková herní zkušenost pak představuje jiný narativ, 

coţ zohledňuje ludologický přístup mnohem lépe neţ ten naratologický. 

1.3 Mezi pravidly a fikcí 

Tato práce vychází především z teorie Jespera Juula a jeho knihy Half-Real: 

Videogames between Real Rules and Fictional Worlds. Tomu se totiţ podařilo vyrovnat 

se základním sporem, který mezi sebou vedli zástupci naratologického a ludologického 

přístupu tím, ţe dává prostor, jak pravidlům, tak i fikční sloţce hry (kam patří mimo jiné 

příběh). A právě přijetí faktu, ţe videohry se standardně skládají z těchto dvou sloţek  - 

pravidel a fikce, které se navzájem ovlivňují, musí mít zcela zásadní vliv na to, jakým 

způsobem jsou různé fenomény ve hrách reprezentovány. V této práci, která se zabývá 

otázkou reprezentace totalitarismu ve videohrách, jde tedy především o otázku toho, do 

jaké míry je zobrazení totalitarismu ovlivněno herními pravidly. V druhé řadě se pak 

zaměřuje i na to do jaké míry (pokud vůbec) probíhá tento vliv v druhém směru (tedy 

jestli fikce ovlivňuje pravidla). Juul se také zabývá tím, jestli kaţdá hra musí mít fiktivní 

sloţku a dává příklady klasických her, u kterých si člověk „nehraje na nic“ a pouze 

„hraje hru“. Jako příklady takových her dává například šachy [Juul 2005: 13]. I kdyţ i 

zde se dá argumentovat, ţe šachy jsou abstraktní reprezentací války a hráči spolu 

v podstatě válčí bitvu, tak je pravda ţe nějaký jasně definovaný rámec zde nenajdeme. 

U drtivé většiny videoher nicméně platí, ţe mají pravidla i fikční sloţku. Zde Juul 

argumentuje, ţe vztah mezi fikcí a pravidly je v podstatě nahodilý, nicméně tento názor 

později koriguje s tím, ţe se spíše ukazuje, ţe mezi herními mechanikami a fikční 

reprezentací musí být nějaké logické spojení, jinak tyto hry fungují velmi špatně [Juul 

2005: 15].   

 

1.4 Pravidla 

Juul definuje, co to jsou pravidla v několika bodech, které ovšem není nutné 

všechny dopodrobna vyjmenovávat. Mezi zásadní definiční znaky však patří, ţe: 
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a) Pravidla určují, co hráč smí a co nesmí.  

b) Pravidla umoţňují pozitivní i negativní výsledek s tím, ţe pozitivního výsledku 

(výhry) je standardně těţší dosáhnout neţ toho negativního.  

c) Pravidla tímto vytváří výzvy, které se hráči snaţí překonávat pomocí různých 

herních strategií. 

[Juul 2005: 55-56]  

 

Dále pak na základě pravidel vytváří další dělení her. Rozlišuje je na games of 

emergence
3
 a games of progression

4
 [Juul 2005: 56]. Ten první typ zahrnuje hry, kde 

pravidla slouţí k tomu, aby vytvořila rozmanitost herních variací. Typickým příkladem 

mohou být šachy nebo piškvorky. Jedná se zpravidla o hry, které mají poměrně 

jednoduchá pravidla, ale přitom umoţňují tolik variací a strategií, ţe je moţné je 

opakovat a přitom stále vytvářet nové herní situace. Hry zaloţené na postupu se naopak 

liší tím, ţe při opakovaném hraní je herní zkušenost velmi podobná, přičemţ tento typ je 

vývojově novější [Juul 2005: 72]. Existují nicméně také hry, které stojí na pomezí obou 

těchto typů. To platí pro většinu současných mainstreamových her hraných z pohledu 

třetí nebo první osoby. Zde totiţ na jednu stranu hráč postupuje předem daným vývojem 

hry (tedy game of progression), ale jednotlivé pasáţe lze často projít různým způsobem, 

takţe jsou zde i prvky z game of emergence. Je přirozené, ţe hry zaloţené na zjevování 

se mají často mnohem méně výraznou aţ ţádnou narativní sloţku, kdeţto u her 

zaloţených na postupu je toto standardem.  

1.5 Fikce 

Druhou sloţkou, která v rámci ludologického přístupu doplňuje u her pravidla je 

fikce. Vzhledem k tomu, ţe samotný proces reprezentace nějakého fenoménu (v tomto 

případě totalitarismu) je vázán hlavně na tuto sloţku, tak zde bude fikci věnováno o 

něco více prostoru neţ pravidlům. To ovšem neznamená, ţe by v empirické části této 

práce pravidla byla opomenuta. Právě naopak, vzájemně se ovlivňující vztah mezi 

pravidly a fikcí stojí v jádru pozornosti Juulova přístupu a je jednou ze specifických 

vlastností videoher. U her tak zřejmě můţe platit více neţ u jakéhokoliv jiného média, 

ţe jeho vlastnosti ovlivňují sdělovaný obsah.  

                                                 
3
 Hry založené na zjevování. 

4
 Hry založené na postupu. 
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 Co si tedy ve vztahu k videohrám představit pod pojmem fikce? Jesper Juul 

[2005: 121] má pod tímto pojmem na mysli především fikční světy. Tedy virtuální 

světy, ve kterých se odehrává příběh dané hry a do kterých hráč vstupuje zpravidla 

pomocí nějaké herní postavy. Fikce v tomto významu tedy není přímo příběhem, ale 

úzce s ním souvisí. Příběh je spíše v tomto směru nutno vnímat jako sérii událostí, která 

se odehrává v mezích onoho fikčního světa a případně ho také můţe proměňovat. Onen 

fikční svět se zjevuje hráči několika různými způsoby, přičemţ ale Juul zdůrazňuje, ţe 

ne vše je vţdy zobrazeno. Svou roli hraje také hráč, který si do velké míry onen svět 

domýšlí a dotváří. Juul tedy označuje herní fikční světy za neúplné (incomplete) [Juul 

2005: 121-122]. Druhou specifickou vlastností, kterou podle něj tyto fikční světy mají 

je, ţe nejsou vnitřně koherentní. To je podle něj způsobeno často právě tím, ţe aby hra 

byla z herního hlediska zajímavá, pravidla musí občas narušit logiku herního světa. Jako 

konkrétní příklad této nedostatečné koherence pak uvádí tradiční mechaniku, ve které 

má hlavní hrdina několik ţivotů a pokaţdé, kdyţ o jeden přijde, tak se znovu objeví na 

začátku levelu. Přitom ale nic z daného fikčního světa nenaznačuje, ţe by se hlavní 

hrdina dokázal reinkarnovat, či jiným způsobem překonat svou smrt. Jestli tedy 

neúplnost herního světa můţe být domýšlena hráčem, u nedostatečné koherence se 

očekává, ţe hráč tuto nedokonalost je schopen místo domýšlení omluvit nutností 

herních pravidel a mechanik [Juul 2005: 123-124]. Různé hry se ovšem mohou s touto 

inkoherencí vyrovnávat různým způsobem. Některé se jí skrýt ani nepokoušejí a jiné se 

naopak snaţí vytvořit mezi pravidly a fikčním světem harmoničtější vztah. Zajímavým 

příkladem hry, která si poměrně dobře poradila s inkoherencí způsobenou herními 

mechanikami, můţe být libovolný díl ze série Assassin‟s Creed (Ubisoft 2007-2015), 

kde hlavní hrdina Desmond proţívá pomocí sofistikovaného stroje vzpomínky svých 

předků. Většina hry se pak odehrává v těchto vzpomínkách. Pokud v nich hrdina zemře, 

tak se pouze „desynchronizuje“. Tedy protoţe tyto vzpomínky proţil jinak, neţ tomu ve 

skutečnosti bylo, tak přístroj spustí sekvenci znovu. To, ţe hrdina umírá a opakovaně se 

objevuje znovu, je tedy přímo vysvětleno logikou fikčního světa. Jinou věcí ovšem je, 

ţe části některých z titulů v této sérii se odehrávají ve chvílích, kdy se Desmond zrovna 

neprochází svými vzpomínkami a z fikčního hlediska se tedy nachází v realitě a nikoliv 

v simulaci. I zde ovšem dochází ke klasickému hernímu mechanismu, kdy hlavní hrdina 

umírá a následně se zjevuje znovu. Zde uţ k inkoherenci dochází, protoţe hra toto nijak 

nevysvětluje.  
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 Juulův koncept neúplnosti a inkoherence se ovšem také dočkal určité kritiky. 

Edward Wesp [2014] mu vyčítá především dvě věci. V první řadě, ţe neúplnost a 

inkoherence jsou podle něj dva fenomény, které spolu splývají a dále, ţe Juul tvrdí, ţe 

tato inkoherence není příznačná pouze pro videohry, ale i pro jiná média. Další zásadní 

Wespova kritika Juulova konceptu spočívá v tom, ţe Juul sice správně rozlišuje mezi 

fikcí a příběhem, ale ţe u příkladu inkoherence, který dává, na tento rozdíl zapomíná. 

Juul tvrdí, ţe opakované obnovování hrdiny má za důsledek inkoherenci herního světa, 

ale Wesp upozorňuje na to, ţe toto nastává, pouze pokud vnímáme tyto jednotlivé herní 

segmenty, mezi kterými se hrdina obnovuje, jako jeden souvislý narativ. Mnohem 

vhodnější by bylo vnímat kaţdý tento segment odděleně [Wesp 2014]. Zde se v podstatě 

navrací k Frascovu rozdělení na sessions jako jednotlivé herní zkušenosti a ludus jako 

hru o sobě.  

 V souvislosti s fikcí také Juul diskutuje otázku reprezentace ve videohrách. Zde 

nejprve tvrdí, ţe mezi abstraktními hrami a hrami, které něco mají představovat, je 

problematické dělat rozdíl. Do velké míry zde totiţ hraje roli samotný hráč a to v tom, 

jakým způsobem hru interpretuje. Tedy i u hry, která je svou podstatou ryze abstraktní, 

si hráč můţe představovat nějaké větší významy a naopak jiný hráč se můţe u hry, která 

má něco reprezentovat zaměřovat pouze na pravidla a přitom ignorovat fikci [Juul 2005: 

130]. Následně ovšem Juul tvrdí, ţe toto dělení si zaslouţí větší pozornost. Vytváří tak 

typologii her na základě toho jak moc nebo málo jsou abstraktní: 

1) Abstraktní hry – zcela abstraktní hry jako například Tetris. 

2) Ikonické hry – hry, kde jednotlivé elementy vyuţívají symboly a ikony, ale další 

vztahy jsou zde nejasné. Příkladem mohou být klasické karty. 

3) Hry s inkoherentním světem – hry s fikčním světem, který je inkoherentní (v 

Juulově smyslu) 

4) Hry s koherentním světem – hry, které nebrání v domýšlení ţádných detailů 

(např. většina click and point adventur).  

5) Vícestupňové hry – hry, které sestávají například z více abstraktních miniher a 

přitom jsou zasazeny do rámce, který něco znamená. 

[Juul 2005: 131-132] 
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 Ačkoliv toto dělení opět naráţí na jiţ zmiňovanou nejednoznačnost konceptu 

inkoherence, tak můţe slouţit jako základní dělení her z hlediska reprezentace a bude 

pouţito i v empirické části této práce.  

 Alex Galloway [2006: 70-76] v souvislosti s otázkou reprezentace ve videohrách 

řeší otázku realističnosti. Rozlišuje mezi tím, ţe jsou hry, které mají reprezentovat 

skutečný svět (např. sportovní hry, vojenské simulátory) a hry, které se odehrávají ve 

zcela fiktivních světech. Zajímá ho tedy míra realismu ve hrách. Jak ovšem 

poznamenává, tak realismus není to samé co realističnost. Realističnost má na mysli, 

kdyţ mluví o technickém zpracování her a o tom, ţe v současné době hry dokáţou 

působit velmi realisticky a přesvědčivě. Zde jde ovšem pouze o formu. To ţe nějaká 

hra, která má ambice zobrazit realitu, ji zobrazuje reálně, ještě neznamená, ţe dokáţe 

postihnout sociální realitu. U definice sociálního realismu Galloway vychází ze 

švýcarského architekta Bruno Reichlina, který tvrdí, ţe společenský realismus je 

„víceméně kritikou současné společnosti a její morálky“ [Galloway 2006: 79]. 

Galloway si pak pokládá otázku, jestli vůbec je moţné dosáhnout tohoto realismu u 

videoher a rovnou dává příklady některých her, které jsou právě realisticky zpracovány, 

ale zcela jim chybí tento realismus [Galloway 2006: 80]. I v této práci bych se rád 

zaměřil na to, do jaké míry zobrazují zkoumané hry téma totalitarismu optikou tohoto 

kritického realismu. To se můţe na jednu stranu zdát samozřejmé, protoţe totalitarismus 

bývá v drtivé většině případů zobrazován kriticky, jak je tomu ve valné většině 

v případě literatury (zejména pak v případě dystopických románů, které jsou uţ ze své 

podstaty silně společensky kritické), ale zde bude právě zajímavé se podívat na to, jak 

některé specifické vlastnosti videoher mohou toto zobrazení ovlivnit. 

 

1.6 Vyprávění 

S fikcí souvisí také problematika vyprávění ve videohrách. Vyprávění (narativ) je 

nutno vnímat jako integrální součást fikce, o které byla řeč v předchozím oddílu. Jiţ 

citovaný Gonzalo Frasca [1999] tvrdí, ţe narativ není ani tak přímo součástí hry, ale ţe 

hraní produkuje narativ. Vychází z předpokladu, ţe kaţdé jedno herní sezení (session) 

vyprodukuje narativ. Dále se ale ptá, jestli kaţdá hra (ve smyslu ludus) vţdy produkuje 

narativ a dospívá k tomu, ţe tomu tak většinou, ale nemusí tomu tak být vţdy. Zde opět 

zmiňuje příklad Tetrius jako hry, která v podstatě narativ neprodukuje. Vyuţijeme-li 

Juulovo dělení, tak těmi hrami, které neprodukují narativ jsou především abstraktní hry. 
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Dále pak zmiňuje specifický typ hry jiný neţ ludus a tím je paidia. Tímto slovem 

označuje hry, které jsou postavené především na volném hraní neţ na klasickém 

dosahování vítězných cílů. Jako příklady uvádí některé simulátory. Příkladem můţe být 

třeba SimCity jako hra, kde člověk staví město, ale není řečeno, co je jeho cílem. Podle 

Frascy u těchto her také nenalezneme to, co je důleţité pro kaţdý narativ a sice 

zápletku. Vyprávění je tedy podle něj často v hraní obsaţené, ale není tomu úplně vţdy.  

V souvislosti s narativem je také dobré podívat se, jak k tomuto problému 

přistupují někteří autoři, kteří zastávají spíše naratologický přístup. Barry Atkins, který 

se povaţuje především za literárního vědce, se zabývá ve své knize More Than a Game: 

The Computer Game as Fictional Form problematikou vyprávění ve videohrách. Stejně 

jako Frasca tvrdí, ţe vyprávění je konečným produktem hraní, stejně jako v případě 

románu je vyprávění konečným produktem čtení. Především se pak snaţí obhájit 

videohry v tom smyslu, ţe mají stejný vyprávěčský potenciál jako klasičtější média. Na 

příkladu několika her pak ukazuje, ţe “čtení příběhu” u videoher probíhá zásadně jiným 

způsobem neţ je tomu třeba u filmů nebo knih. Především se ale snaţí hry obhájit jako 

médium se stejným potenciálem jako klasická média. Na příkladu hry Half-life ukazuje 

rozdíl mezi příběhem (jako napsaným scénařem) a narací. Ta podle něj vzniká spojením 

tří aktérů: hráče, text a počítače. Text v tomto smyslu reprezentuje scénář, počítač 

postavy s umělou inteligencí a prostředí a hráč pak tento trojlístek dotváří svými akcemi 

ve hře [Atkins 2003: 74]. Zde se tedy v podstatě shoduje s Frascou, který tvrdí, ţe kaţdé 

jedno hraní je unikátní narativ. Na rozdíl od jiných médií jsou také podle Atkins 

videohry především mimetické neţ diegetické (v tom smyslu, ţe více ukazují, neţ 

vyprávějí) [Atkins 2003: 73].     

1.7 Videohry a ideologie 

Důleţitou diskuzí, která se týká tématu této práce, je také otázka jejich 

ideologického potenciálu. Ian Bogost [2007: 74] se domnívá, ţe videohry jsou vhodným 

médiem pro prezentování světonázorů a pro vkládání ideologických podtextů. Ideologie 

je v nich předkládána pomocí procedurální rétoriky. Ta je dle Bogosta postupem, ve 

kterém nejsou myšlenky prezentovány pomocí slov a obrazů, ale pomocí pravidel a 

funkčních systémů [2007: 29]. V tomto směru můţe být ideologie ve hrách mnohem 

skrytější neţ v jiných médiích. Hry se totiţ mohou tvářit pouze jako zjednodušená 

simulace reality, ale současně můţe s tímto zjednodušením mít některé situace 

namodelované tak, ţe vycházejí z nějaké normativní premisy. Příkladem můţe být třeba 
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hra Democracy 3 (Positech, 2013), ve které je hráč postaven do role vlády a pomocí 

implementace různých politik ovlivňuje hospodářskou situaci a svojí oblíbenost. Hra je 

zobrazena jako poměrně komplexní síť vztahů mezi různými politikami, společenskými 

skupinami a jevy (například pokud hráč zvýší financování státních nemocnic, tak se tím 

zlepší zdraví občanů, zvýší produktivita práce a klesne jeho podpora ze strany 

kapitalistických voličů). Problémem je, ţe některé příčinné vztahy, které v této hře 

fungují, nejsou v realitě zcela prokázané a hra tak překládá nějaké vlastní normativní 

předpoklady. Příkladem můţe být, ţe kdyţ hráč například legalizuje marihuanu, tak se 

zvýší kriminalita. Ačkoliv tento příčinný vztah nebyl nikdy prokázán a je sám 

předmětem širší politické diskuze, tak je zde takto předkládán. Jiným příkladem můţe 

být, ţe zdanění alkoholu nejvíce dolehne na chudé, coţ vychází z premisy, ţe lidé 

s niţším příjmem konzumují alkohol nejvíce, coţ je také přinejmenším kontroverzní.  

Mia Consalvo a Nathan Dutton [2006] se této problematiky dotýkají ve svém textu, 

ve kterém vytvářejí metodologické nástroje pro výzkum her. Na příkladu hry The Sims 

ukazují, jak herní interface (moţná nezáměrně) vytváří určité předpoklady o sexualitě 

herních postav. Hráč si nemůţe při vytváření postavy sexuální orientaci vybrat a ta 

následně záleţí na aktivitách, které dané postava vykonává. Jejich sexuální orientace se 

také můţe v průběhu hry zásadně měnit. Sexualita zde tedy funguje na zvláštních 

předpokladech, které nemají v reálném světě oporu, ačkoliv The Sims mají do jisté míry 

ambici být simulátorem skutečného ţivota.  

Stejného fenoménu si všímá i Ted Friedman [1999], kdyţ ukazuje na příkladu jiţ 

zmiňovaného SimCity, tedy hry, v níţ hráč buduje město. Jsou zde opět určité 

předpoklady, které do hry vloţili tvůrci. V případě SimCity jsou to například myšlenky, 

ţe nízké daně podpoří růst, ţe nukleární energie je špatná a investice do veřejné dopravy 

je naopak vţdy odměňována. Friedman nicméně uvádí, ţe je to přirozené a ţe ţádná hra 

nemůţe být zcela hodnotově neutrální, stejně jako je tomu v případě knih, filmů a 

ostatních médií. Jeden z důvodů, proč lidé hry hrají je právě odhalování všech vztahů a 

mechanismů, které hra nabízí, ať uţ jsou hodnotově zabarvené nebo ne. Tak či onak je 

nutné mít u případových studií v této práci na paměti, ţe i videohry jsou schopné v sobě 

nést nějakou ideologii, ale ţe tato ideologie se nemusí zjevovat stejným způsobem jako 

je tomu například u knih či filmů (tedy slovem nebo obrazem), ale i vnitřními 

mechanismy a pravidly. 
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1.8 Videohry jako médium kontroly 

V návaznosti na tuto podkapitolu o ideologii se dostáváme k úvaze o další oblasti, 

kde dochází k překryvu problematiky totalitarismu a videoher. Je jím přístup, který na 

hry nahlíţí jako na systém kontroly. Tento přístup rozvíjí především Alexander 

Galloway, který se nejprve zabýval úvahou nad tím, ţe digitální technologie a 

především internet jsou postaveny na principu kontroly, ačkoliv se to zdá neslučitelné 

s jejich decentralizovanou povahou. Vychází zde z Gillese Deleuzeho, který přichází 

s termínem společnosti kontroly (societies of control). Galloway tuto myšlenku dále 

rozvíjí a tvrdí, ţe hlavním zdrojem kontroly v digitálních technologiích jsou protokoly, 

které v podstatě určují pravidla fungování a uţivatelé se musí těmto protokolům 

podřídit. Protokol je podle něj nicméně alternativní způsob kontroly, který se liší od 

tradičnějších způsobů, kterým je třeba hierarchie nebo centralizace. Relevantní pro tuto 

práci je nicméně především Gallowayova teze o tom, ţe cílem protokolu je totalita 

v tom smyslu, ţe se snaţí pohltit všechny informace nezávisle na jejich zdroji a 

univerzálně je zpracovat [Galloway 2004: 241-242]. Nejlepším příkladem tohoto 

fenoménu je opět internet, kde můţeme pozorovat naprosto rozdílný aţ protichůdný 

obsah zpracovaný identickým protokolem. Univerzalita a snaha o totální kontrolu jsou 

motivy, které jsou pochopitelně totalitním reţimům vlastní, jak bude ukázáno v další 

kapitole.  

Galloway nicméně o dva roky později tuto tezi dále aplikuje specificky i na 

videohry. Tvrdí, ţe videohry jsou vlastně alegorií kontroly. Hry podle něj dobře 

reprezentují politickou realitu, kdyţ svými herními mechanikami vytváří nějaké 

mocenské vztahy, které jsou částečně hráči vysvětleny a které se částečně musí hráč 

naučit. Hráči tedy musí pochopit, jakým způsobem funguje systém, aby se v něm 

následně dokázali orientovat a fungovat v něm [2006: 92]. Aby hráč vyhrál hru, tak 

musí dle Gallowaye najít správný algoritmus, který v daném protokolu (hře) zajistí 

vítězství. Běţnému uţivateli se můţe zdát, ţe pochopením herních mechanik a výhrou 

hru porazil. Zde je ale nutné si uvědomit, ţe hry jsou zpravidla naprogramované tak, 

aby hráč v konečném momentě vítězný algoritmus ovládl.  

Hráč se sice můţe svobodně rozhodovat mezi moţnostmi, které ve hře dostává, ale 

všechny tyto moţnosti existují v rámci protokolu. Protokol je ovšem nastaven a ovládán 

hrou (resp. hra samotná je protokolem), a pokud ho hráč nechce respektovat, tak jediná 

jeho moţnost je vůbec nehrát. Hra je tak absolutně totalitní v tom, ţe tento protokol 
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zahrnuje úplně vše, co hráč ve hře dělá. V reálném totalitním politickém systému 

existuje vţdy alespoň hypotetická moţnost, jak se dostat zcela mimo systém (i kdyţ 

třeba s velkými obtíţemi a riziky). U videoher taková moţnost neexistuje vůbec. Ve 

svém principu tak lze z mocenského hlediska povaţovat protokol videohry za ideálně 

totalitní. 

V tomto kontextu je vhodné se ptát, jestli v případě tématu totalitarismu nejsou 

videohry schopné svou podstatou postihnout a zobrazit něco, co jiná média zobrazit 

nedokáţou, protoţe na to nemají výrazové prostředky. Neumoţňuje zmiňovaný totální 

protokol, který je hrám vlastní, vyjádřit totalitu jiným způsobem neţ je tomu například u 

textu či filmu? Odpovědět plnohodnotně na tuto otázku by si ţádalo širší srovnání 

reprezentace totalitarismu napříč médii, coţ není hlavním cílem této práce. Co ovšem 

mohou ukázat případové studie je, jestli vůbec je samotná podstata protokolární 

kontroly ve hrách nějakým způsobem vyuţívána při zobrazování totalitarismu. Případně 

se lze na celou problematiku koukat ještě dalším způsobem. Nemůţe téma totalitarismu 

pomoci k lepšímu splynutí fikčního světa s pravidly a celou protokolární povahou her? 

V duchu těchto úvah bude v případových studiích věnována pozornost vztahu protokolu 

a totalitarismu zobrazenému ve fikční části hry. 

1.9 Shrnutí 

Na základě poznatků shrnutých v této kapitole lze shrnout několik pravidel, na 

jejichţ základě bude přistupováno ke hrám zkoumaným v empirické části této práce. 

Hlavní rámec tvoří přístupy Jespera Juula a Gonzala Frascy a dále pak Gallowayůw 

náhled na hry jako na alegorii kontroly. Přihlédnuto je ale i k ostatním autorům. 

V bodech vypadá toto shrnutí takto: 

1) Videohry jsou definovány pomocí akce a vzájemné interaktivity mezi 

hráčem a hrou 

2) Videohry jako médium jsou velmi špatně uchopitelné, jedná se o 

mnohovrstevnatý fenomén a jsou do jisté míry nevyzpytatelné (coţ je dáno 

především vstupem, který vkládá hráč). 

3) Integrální součástí všech videoher jsou pravidla, ta především definují herní 

cíl a dále omezují hráče na jeho cestě za tímto cílem 

4) Druhou částí většiny videoher je fikce 
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5) Všechny hry musí mít pravidla, ale nemusí mít fikční část. Na základě tohoto 

kritéria je lze někam zařadit na škále od her abstraktních po hry, které mají 

něco reprezentovat 

6) Videohry mohou být realistické, zde však není kritériem realističnost 

zobrazení, ale realističnost ve smyslu kritického realismu 

7) Hraní her s fikčními světy produkuje vyprávění. U většiny z nich pak můţe 

prakticky kaţdé jedno hraní vytvořit unikátní narativ. 

8) Videohry stejně jako jiná média nejsou hodnotově neutrální a mohou v sobě 

obsahovat různé ideologické prvky, které mohou být skryté v pravidlech a 

herních mechanikách. 

9) Videohry jsou jako zvláštní druh protokolu postaveny na kontrole, která je 

v rámci dané hry totální a univerzální.  

Na základě tohoto rámce budou zkoumány vybrané hry s tím, ţe důraz bude u 

jednotlivých případů kladen na oblasti pravidel, fikce, jejich vzájemného ovlivnění, 

vyprávění a toho jakým způsobem ovlivňují specifika videoher reprezentaci 

totalitarismu v tomto médiu.
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2. Teorie totalitarismu jako výzkumný rámec 

Abychom mohli plnohodnotně zkoumat reprezentaci totalitarismu ve videohrách, 

musíme se také zaměřit na totalitarismus samotný. V první řadě tedy na vymezení a 

rozlišení velkého mnoţství pojmů, které jsou se studiem problematiky totalitarismu 

spjaty. Dále je pak nutné věnovat pozornost samotnému popisu a fungování 

totalitarismu, tedy jeho znakům a principům fungování. Za tímto účelem jsou citováni 

hlavně autoři ze společenskovědního prostředí (především politologie, sociologie a 

filozofie). Na základě těchto autorů je pak dále sestaven výzkumný rámec pro studium 

reprezentace totalitarismu. 

 

2.1 Vymezení pojmů 

Velká rozmanitost pojmů spojených s problematikou totalitarismu ukazuje, ţe 

empirický výzkum tohoto fenoménu v sobě obsahuje mnoho nuancí a částečně se 

překrývajících a navzájem propojených kategorií. Pro účely této práce je v tomto směru 

zajímavé srovnání toho, jak s těmito pojmy a kategoriemi pracují na jedné straně 

teoretici skutečného totalitarismu a na straně druhé tvůrci toho fiktivního. Zejména pak 

jde tedy o to, do jaké míry dochází při reprezentaci totalitarismu v médiích (v našem 

případě videoher) ke zjednodušování nebo třeba i zaměňování a překrucování 

jednotlivých pojmů.  

V druhé řadě jsou pak pojmy u studia totalitarismu důleţité proto, ţe samotný 

totalitarismus a jeho propaganda je z velké části postavena na práci s jazykem. 

Jednotlivé pojmy, tak jak jsou představené v této kapitole, vycházejí z definic obecně 

přijímaných společenskými vědami. Nicméně totalitní reţimy sami pouţívají některé 

z těchto pojmů ve zcela posunutém významu. 

Pojem totalitarismus vychází lingvisticky z latinského slova totus (celý), 

nicméně v praxi byl pravděpodobně prvně pouţit v souvislosti s Musolliniho fašistickou 

Itálií. Musolliniho protivníci chtěli tímto termínem poukázat na to, ţe se fašisté snaţí 

kompletně ovládnout veřejné dění v zemi [Balík, Kubát 2004: 21-22]. Vykládání pojmu 

totalitarismu na základě jeho společenského rozměru a dosahu je poměrně časté a 

najdeme ho například v jedné z předních učebnic politologie od A. Heywooda, kde 

tento autor popisuje totalitarismus jako všezahrnující systém politického vládnutí, který 
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se snaţí o zpolitizování veškeré společenské i individuální existence [Heywood 2008: 

129-130]. Stejně tak přední politolog Giovanni Sartori vidí v obecné rovině 

totalitarismus jako pojem něčeho, co obepíná a obsahuje vše [Sartori 1993: 192]. Ve 

světle těchto definicí se zdá pouţití pojmu totalitní na místě i ve spojení s protokolem 

jako způsobem kontroly ve videohrách, tak jak to bylo diskutováno v předchozí části 

práce.  

Druhým zásadním pojmem, který je třeba v souvislosti s teorií totalitarismu zmínit, 

je autoritarismus. Autoritarismus nebo autoritářství jsou pojmy, které bývají často 

s totalitarismem spojovány, ačkoliv se jedná o sice propojené, ale přitom zcela rozdílné 

pojmy. Za předního teoretika autoritarismu je povaţován Juan Linz. Ten ho definuje 

jako: „Politický systém s omezeným, neodpovědným politickým pluralismem, který nemá 

vypracovanou vůdčí ideologii, ale zato výraznou mentalitu; vyznačuje se absencí 

intenzivní a extenzivní politické mobilizace (s výjimkou některých etap svého vývoje) a 

vůdce nebo malá skupina vůdců disponuje mocí, která formálně má nejasně vymezené, 

avšak snadno předvídatelné hranice.“ [Linz 2000: 42]. Zásadním rozdílem je tedy 

důraz na autoritu ve smyslu výkonu moci. Autoritářský stát nemusí být nutně totalitním 

státem. Pojem autoritarismus mluví o koncentraci moci v osobě vládce, ale nikoliv uţ 

inherentně nevypovídá o společenském rozměru autoritářského uspořádání jako tomu je 

v případě pojmu totalitarismus. Vztah mezi autoritarismem a totalitarismem popisuje 

také francouzský politický sociolog Raymond Aron, kdyţ píše, ţe známe mnoho 

příkladů autoritativních reţimů, za kterými však nestojí ţádná komplexní ideologie a 

které se nesnaţí zahrnout všechen veřejný prostor. Stejně tak známe i totalitární reţimy, 

které nevyznačují znaky autoritaritářství [Aron 1993: 159]. V praxi se ovšem u 

konkrétních reţimů prvky autoritářství a totalitarismu často překrývají.  

Dalším z pojmů, který je často skloňován v souvislosti s totalitarismem, je pojem 

diktatura. Podle Sartoriho [1993: 206] tento termín významově nahrazuje antický pojem 

tyranie a popisuje podle něj neústavní vládu - tedy vládu, která byla nastolena 

neústavně. Tento pojem ani tak nevypovídá o kvalitě vlády, ale především o způsobu 

jejího ustanovení. Jedná se tedy o širokou kategorii všech reţimů, které jsou 

povaţovány za neústavní.  Vláda v diktatuře je podle Sartoriho neústavní kvůli tomu, ţe 

noví vládcové očerňují předešlou ústavu, nebo sami píší novou ústavu, která jim dává 

takřka neomezenou moc [Sartori 1993: 206]. Neústavnost je ovšem natolik relativní 

pojem, ţe její určení v praxi můţe být dost problematické. 
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Absolutismus je potom termín, který se váţe k podobě státu v konkrétní historické 

epoše – k 17. a 18. století a je spjat s učením Jeana Bodina, Thomase Hobbese a dalších. 

Absolutismus je princip, který říká, ţe veškerá moc má být koncentrována do rukou 

panovníka a to do té míry, ţe panovník sám se stává státem (jak můţeme znát ze 

slavného citátu francouzského panovníka Ludvíka XIV). Friedrich a Brzezinski, jedni 

z předních teoretiků totalitarismu poukazují na to, ţe je zde určitá historická návaznost 

moderního totalitarismu na absolutismus a to především silnou centralizací a 

byrokratizací státu [Friedrich a Brzezinski 1965: 7]. 

Pojmem, který moţná není příliš důleţitý z hlediska politické teorie, ale 

nepochybně je zásadní pro mediální teorii je pojem dystopie. Ten je pravým opakem 

utopie a stává se tak weberovským ideálním typem. Utopie a dystopie představují 

extrémní nerealizovatelné póly jednoho spektra, kde utopie je tím nejlepším reţimem a 

dystopie tím nejhorším. Totalitarismus se potom na této ose nachází jen kousek před 

dystopií [Machart 2013: 3]. Můţeme tedy vůbec mluvit o zkoumání reprezentace 

totalitarismu v médiích? Nejsou tyto totalitarismy spíše dystopiemi? Do jisté míry ano. 

To však dle mého názoru není na překáţku tohoto výzkumu. Ideální totalitarismus a 

dystopie se totiţ z velké části překrývají a tím jediným, co je od sebe odlišuje je 

nerealizovatelnost dystopie. Z tohoto důvodu se nejeví jako problém pouţít při 

konstrukci základního analytického rámce teorii totalitarismu. 

 

2.2 Znaky a podmínky fungování totalitních režimů 

Kaţdý z autorů, který se zabývá totalitarismem, klade větší či menší důraz na 

různé sloţky fungování totalitních systému. Pokud nahlédneme do práci více autorů, tak 

je moţné vybrat ty nejčastěji se opakující motivy a na jejich základě vytvořit obecnou 

definici totalitních reţimů, ze které půjde vycházet v druhé části této práce při analýze 

vybraných videoher s totalitní tématikou.  

Z komplexnějších definic totalitarismu je nejčastěji pouţívána definice jiţ 

zmíněných Carla J. Friedricha a Zbigniewa Brzezinského. Podle nich mají totalitní 

reţimy 6 základních znaků: 

1. Existence oficiální ideologie, kterou musejí přijmout a akceptovat všichni 

členové společnosti. Touto ideologií si vládnoucí vrstvy odůvodňují své nároky 

na výkon moci. 
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2. Veškerý politický a společenský ţivot zcela ovládá jediná masová politická 

strana, v jejímţ čele stojí většinou jediný vůdce. Strana je hierarchicky 

organizována a je povětšinou nadřízena státní byrokracii. Šéf strany je 

nejmocnějším orgánem. 

3. Vládce či strana mají absolutní monopol na kontrolu armády. Armádní kruhy 

jsou silně personálně propojeny. U důstojníků je poţadováno aktivní oddání se 

straně a jejím cílům. 

4. Prostředky masové komunikace - tisk, rozhlas, televize, kniţní produkce – jsou 

zcela kontrolovány prostřednictvím stejných mechanismů, jakými probíhá 

kontrola armády. 

5. Existuje dokonalý systém fyzické a psychologické kontroly společnosti 

prostřednictvím tajné policie, která pouţívá teroristické postupy. Tajná policie je 

jednou z nejmocnějších sloţek v zemi. 

6. Hospodářství podléhá centrálnímu řízení, plánování, veškerá ekonomika je 

kontrolována. 

[Friedrich a Brzezinski 1965 citováno podle Balík, Kubát 2004: 36-37] 

 

Tato šestibodová definice je pravděpodobně nejčastěji uţívanou definicí 

totalitarismu a odrazovým můstkem pro mnoho dalších autorů. Je zjevné, ţe vychází z 

historických příkladů totalitarismu (zejména z německého nacismu a sovětského 

komunismu), a to především kvůli velkému důrazu, který klade na stranu a stranický 

aparát.  

Velmi podobnou definici o pěti bodech předkládá také Raymond Aron, podle kterého 

musí totalitní reţimy splňovat tyto body:  

1) Poskytnutí monopolu na politickou činnost jedné straně. 

2) Monopolní strana je vedena nebo vyzbrojena ideologií, které přikládá absolutní 

autoritu a která se v důsledku toho stává oficiální pravdou. 

3) K šíření oficiální pravdy si pak stát vyhrazuje dvojí monopol, monopol 

prostředků násilí a monopol prostředků přesvědčování. Všechny komunikační 



   

 

24 

  

prostředky, rádio, televize, tisk, jsou řízeny a ovládány státem a těmi, kteří ho 

zastupují.  

4) Většina ekonomických a profesních aktivit je podřízena státu a stává se jistým 

způsobem součástí státu samého. Protoţe stát je neoddělitelný od své ideologie, 

je většina ekonomických a profesních aktivit zabarvena oficiální pravdou. 

5) Protoţe všechno je státní činnost a protoţe kaţdá činnost je podřízena ideologii, 

je chyba, které se někdo dopustí v ekonomické nebo profesní činnosti, současně 

chybou ideologickou. Odtud vyplývá nakonec politizace, ideologické 

přehodnocení všech moţných chyb jednotlivce a jako závěr teror policejní i 

ideologický. 

[Aron 1993: 158] 

 

Jak můţeme vidět, tak Aronova definice je v mnoha ohledech velmi podobná té, 

kterou vytvořili Friedrich a Brzezinski. Vznikla také ostatně ve stejném roce. U obou 

můţeme sledovat velký důraz na roli strany a stranické organizace. Dalšími společnými 

prvky jsou pak ideologie jako jeden z hlavních stavebních kamenů totalitarismu, 

propaganda jako nástroj utuţování moci. Aron však klade větší důraz na ideologii a 

Friedrich s Brzezinským zase na rozdíl od Arona věnují více pozornosti teroru a 

utlačitelskému aparátu.  

Dalším autorem, jehoţ příspěvek nelze při studiu totalitarismu opomenout je 

Hannah Arendtová. Ta sice nevypracovala podobně systematickou definici, jako 

Friedrich s Brzezinským nebo Raymond Aron. Ve svém třísvazkovém díle Původ 

totalitarismu nicméně velmi extenzivně analyzuje historické příčiny totalitarismu 

(především německého nacismu a sovětského komunismu), principy jeho fungování a 

jeho základní hodnotový rámec. Zatímco v prvních dvou svazcích se zabývá především 

raným antisemitismem, imperialismem 19. století a pan-hnutími, ve třetím svazku se 

zaměřuje právě na totalitarismus samotný. Následující definice totalitarismu podle 

Arendtové není nějakým oficiálním seznamem, nýbrţ vychází především z mé vlastní 

interpretace jejího původního textu. V tom Arendtová zdůrazňuje především tyto 

principy: 

1) Totalitní hnutí – Přestoţe stejně jako ostatní autoři podtrhuje i Arendtová 

význam a roli jedné strany jako důleţitého znaku totalitarismu, tak ještě větší 
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důraz klade na pojem totalitních hnutí jako předpokladu vzniku totalitních 

reţimů. Tento pojem totiţ více zdůrazňuje masovou postatu totalitních reţimů, 

která je v myšlení Hannah Arendtové zcela zásadní. Strana je v tomto pojetí 

pouze uţší podkategorií totalitních hnutí, která zahrnuje především aktivní členy 

strany a stranický aparát. Totalitní hnutí na druhou stranu předpokládá 

mobilizaci širokých mas, tedy i lidí, kteří nejsou aktivními členy strany 

[Arendtová 1965: 433]. 

2) Zapojení mas – to bylo jiţ částečně diskutováno v předchozím bodě. Podle 

Arendtové [1996: 434] nemůţe ţádný totalitní reţim fungovat bez alespoň 

částečné mobilizace mas a jeho síla do jisté míry přímo závisí na pouhé síle 

počtů. Z tohoto důvodu má totalitarismus často problém se uchytit v malých 

státech, pokud nejsou součástí nějakého většího bloku či celku (jako tomu bylo 

se satelity sovětského svazu. 

3) Ideologie – Arendtová vidí totalitní ideologii jako určitý teoretický návod jak 

nastolit světovou, historickou či přírodní (v závislosti na konkrétním reţimu) 

zákonnost a spravedlnost. Ideologie se podle ní snaţí přesvědčit masy o 

nevyhnutelnosti historického vývoje a ospravedlňuje tak existenci totalitního 

státu [Arendtová 1996: 623]. Zde Arendtová zcela otevřeně vychází především 

z Marxova dialektického materialismu, ale i německý nacismus či italský 

fašismus přesvědčoval své občany o nevyhnutelném dějinném vývoji. 

4) Teror – Ten je podle Arendtové [1996: 627-628] hlavním nástrojem, kterým 

totalitní reţimy realizují svou ideologií a jí popisovaný běh dějin.  Je namířen 

proti „nepřátelům lidstva“, tedy komukoliv, kdo by chtěl vzdorovat „přirozeným 

historickým zákonům“ definovaných ideologií reţimu. Hlavní institucí, která se 

podílí na vykonávání teroru je podle Arendtové především tajná policie.  

5) Propaganda – ta podle Arendtové [1996: 473] společně s terorem tvoří dvě 

strany jedné mince. Propaganda má stejně jako teror prosazovat ideologii. 

Opakovaně se snaţí dodat zdání reality ideologickým doktrínám a účelovým 

lţím. 

Další z definic totalitarismu představil Juan J. Linz, který je známý především svým 

studiem přechodů k demokracii a také studiem autoritářských reţimů. Ten se pokusil 
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definici Friedricha a Brzezinského zobecnit a zjednodušit a představil tak své vlastní 

vymezení totalitarismu o třech bodech, které jsou spíše podmínkami, které musí reţim 

splňovat, aby se stal totalitním: 

1) Musí existovat jediné centrum moci. Toto centrum nemusí být nutně jednolité. 

Jakýkoliv pluralismus existujících institucí či skupin odvozuje svou legitimitu 

z tohoto jediného centra. Tento „pluralismus“ přitom není dědictvím předchozí 

netotalitní éry, ale je politickým výtvorem shora. 

2) Ţivot společnosti zcela (totálně) ovládá a řídí výlučná samostatná a více či méně 

intelektuálně podloţená ideologie. Tato ideologie má ambici nevysvětlující 

teorie. Právě z ní odvozují vládnoucí skupiny svůj mandát, kdy se staví do role 

dějinami předurčených osob, které mají nastolit království míru a ráj na zemi. 

3) Ve společnosti probíhá masivní politická mobilizace – občané jsou nuceni 

k aktivní účasti na veřejném ţivotě. Právě s odkazem na ideologii mají být 

nadchnuti pro plnění náročných společenských úkolů aktivním zapojením do 

činnosti strany a jejích monopolních organizací. Pouze jejím prostřednictvím se 

ovšem lze na veřejném ţivotě podílet – mimo stranu nejen ţe není pravda, ale 

ani ţivot. Pasivní poslušnost a apatie, ústup do role pouhého trpného předmětu, 

tolik charakteristické pro autoritativní reţimy jsou totalitními vládci povaţovány 

za neţádoucí a nepoctivé. 

[Balík, Kubát 2004: 38-39] 

 

Posledním autorem, jehoţ definici totalitarismu zde ve zkratce předloţím, je jiţ 

citovaný Giovanni Sartori. Ten poměrně kriticky reagoval na definici Friedricha a 

Brzezinského. Podle Sartoriho [1993: 196 - 197] nelze v jejich definici zcela jasně 

rozlišit, které z jimi definovaných znaků jsou pro totalitarismus určující, které jsou 

náhodné a které jsou pouze doprovodné. Navíc pak kritizuje jejich šestý bod o 

centrálním řízení ekonomiky. Ten podle Sartoriho sedí na komunistické reţimy, ale není 

vţdy nutně platný u nacistických a fašistických reţimů. Ve své vlastní definici klade 

Sartori velký důraz na původní význam pojmu totalitarismus, tak jak to bylo uvedeno 

v předchozím textu. Jako hlavní tři znaky totalitarismu vidí tyto: 
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1) Totální rozšíření a pronikání moci státu. Míra centrálního řízení ekonomiky není 

určujícím znakem, ale spíše měřítkem, které říká, jak moc daleko totalitarismus 

sahá. 

2) Ideologizace politiky v podobě politického náboţenství. 

3) Totální pronikání politiky do všech aspektů ţivota jednotlivce i společnosti.   

[Sartori 1993: 203-205; Balík, Kubát 2004: 37] 

Druhý a třetí bod jenom rozvíjí sémantickou podstatu slova totalitarismus a oba 

jsou velmi blízké Linzově definici. Druhý bod, který připodobňuje totalitní ideologii 

k náboţenství, si nicméně zaslouţí bliţší pozornost. Uţ na začátku 20. století přišel 

německý myslitel Carl Schmitt ve své knize Politická theologie s teorií, ţe pojmy 

moderní státovědy jsou veskrze sekularizovanými pojmy teologickými. To je podle něj 

z velké části dáno tím, ţe i historicky se vyvíjela státověda z teologie například tím, ţe 

z všemohoucího Boha se stala postava všemohoucího zákonodárce [Schmitt 2012: 31]. 

V souvislosti s totalitarismem však přináší náboţenské pojmy do politiky především 

Hans Maier. Ten tvrdí, ţe totalitní ideologie fungují na kvazi-religiózním základě a 

snaţí se zaplnit a propojit náboţenskou oblast lidského ţivota se státní ideologií. 

Podobně jako v případě skutečných náboţenství za tímto účelem vyuţívá například 

mýtu či zboţšťování určitých osob nebo fenoménů. Stejně jako například v případě 

křesťanského Boha je totalitní zřízení všeobjímající a všudypřítomné (nebo se alespoň 

jako takové snaţí prezentovat) [Maier 1996: 243-244]. Pokud bylo jiţ výše řečeno, ţe 

totalitní stát se snaţí proniknout do všech sfér ţivota svých občanů, tak je logické, ţe se 

bude snaţit uzurpovat si i duchovní oblast lidského ţivota. I z tohoto důvodu se 

zpravidla totalitní reţimy dostávají do konfliktu s církvemi a snaţí se je často jejich roli 

nahradit. Výjimkou jsou ty totalitní reţimy, které náboţenství a církev do sebe 

inkorporovali (jako tomu bylo v případě italského fašismu a snad ještě výrazněji 

v případě rakouského klerofašismu). 

Na základě představených definic se nyní pokusím sestavit definici vlastní, která je 

určitou fůzí všech zmiňovaných přístupů. Některé znaky se opakují u všech autorů a pak 

tedy není pochyb o tom je zařadit, jiné se objevují jen někde, nebo nejsou 

z analytického hlediska zajímavé pro výzkum reprezentace totalitarismu a proto byly 

vynechány. Těmito znaky, z nichţ některé jsou spíše podmínkami, jsou: 
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1) Totální pronikání politiky do všech aspektů ţivota 

2) Strana  

3) Ideologie 

4) Propaganda 

5) Teror 

6) Náboţenská rovina 

7) Modernita jako předpoklad totalitarismu 

[zdroj: autor] 

 

Poslední bod zatím nebyl zmíněn přímo v ţádné definici, ale diskuze o 

primordialitě či modernitě totalitarismu je velmi důleţitá a bude ji ještě věnována 

pozornost. V následující části je popsáno, co si pod jednotlivými body můţeme 

představit. 

2.2.1 Totální pronikání politiky do všech aspektů života 

Tento fenomén byl jiţ poměrně důkladně popsán v předchozím textu. Jde zde 

především o rozměr a společenský dosah reţimu. Tedy to, ţe kaţdý občan je postaven 

(ať uţ dobrovolně nebo ne) dovnitř reţimu a kdokoliv, kdo se pokouší stát mimo, je 

automaticky povaţován za nepřítele. Stejně tak jako se snaţí totalitní stát zahrnout 

kaţdého, tak se také snaţí obsáhnout kaţdý rozměr jeho ţivota například skrze 

organizovaná profesní a zájmová sdruţení. V ideálním totalitním státě ale nepřestává 

člověk být součástí reţimu ani ve svém soukromí. Celý princip velmi výstiţně popsala 

Hannah Arendtová, kdyţ říká: „Totalitní nadvláda, která se nekonečnou pluralitu a 

rozrůzněnost lidských bytostí pokouší zorganizovat tak, jako by všechno lidstvo bylo 

pouze jediný jedinec, je možná pouze tehdy když se dá každá osoba bez rozdílu 

redukovat na jakýsi identický soubor naprosto neproměnných reakcí, takže každý 

z těchto svazků reakcí může být zcela náhodně zaměněn za kterýkoliv jiný.“ [Arendtová 

1996: 592] 
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2.2.2 Strana 

Jak jsme mohli vidět, roli strany jako hlavního hnacího motoru totalitních reţimů 

zdůrazňuje alespoň částečně většina autorů. Tato strana je fakticky jedinou relevantní 

politickou silou (byť praxi můţe předstírat určitý pluralismus, jako tomu bylo například 

v případě československé Národní fronty). Je pro ni charakteristická silná hierarchizace 

a v jejím čele obvykle stojí jeden silný vůdce. Friedrich s Brzezinským poukazují na to, 

ţe politická strana je termín mající svůj původ v demokratické politice. Tyto strany jsou 

často skutečně zakládány v podmínkách skutečné demokracie. Kdyţ se pak dostanou 

k moci, snaţí se přesvědčit své okolí o tom, ţe oni představují tu skutečnou demokracii 

a sám totalitarismus se zpravidla prezentuje jako „skutečná demokracie“ a jako 

svobodný reţim. [Friedrich, Brzezinski 1965: 25] 

2.2.3 Ideologie 

Ideologie je také motiv, který nalezneme snad u všech autorů, kteří se zabývají 

totalitarismem. Jedním z teoretiků, kteří se podrobněji zabývali termínem ideologie, byl 

německý sociolog Karl Mannheim. Podle něj je ideologie soubor idejí, který zčásti 

reflektuje realitu, ale některé její části ignoruje. Odkrývání těchto částí je hlavní náplní 

ideologického boje [Mannheim 1991: 236]. To ţe ideologie musí být z části postavena 

na reálném základě, je velmi důleţité. Pokud by vůbec neodráţela realitu, tak by se 

podle Mannheima uţ jednalo o utopii a ta by uţ měla minimální šanci získat podporu 

mas. Dalším zajímavým prvkem, který Mannheim zdůrazňuje je, ţe ideologie je 

především kolektivně sdílená idea. Objektivně sama o sobě podle něj neexistuje. To co 

jí probouzí v ţivot je právě větší mnoţství lidí, kteří této ideologii více či méně věří a 

snaţí se jí prosazovat [Mannheim 1991: 61]. To jsou znaky, které platí o ideologii 

obecně. V totalitním reţimu má však ideologie zcela jasnou roli. Interpretuje historické 

události podle nějaké nosné ideje. Podle Arendtové se snaţí vysvětlit a stanovit 

historické a „přírodní“ zákony, čímţ se reţim ospravedlňuje a získává tak vyšší 

legitimitu [Arendtová 1996: 623-624]. Vůdci reţimu tak vţdy mohou argumentovat tak, 

ţe se nejedná o jejich vůli ale o nevyhnutelný dějinný vývoj, kterému nelze vzdorovat.  

2.2.4 Propaganda 

Jestli je ideologie zdůvodněním fungování totalitních reţimů a strana je nositelem 

jejich moci, tak propaganda je především hlásnou troubou a hlavním komunikačním 

nástrojem, který vytváří obraz reţimu a jeho představitelů. Tento obraz je často velmi 
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vzdálen realitě. Totalitní propaganda se snaţí v prvních fázích totalitních reţimů 

strhnout nezaujatý střed obyvatelstva, tedy skupinu lidí, která tvoří jádro masy. Za tímto 

účelem typicky totalitní reţim úplně kontroluje masová média (televizi, rádio, noviny, 

knihy) a uplatňuje s nimi spojenou cenzuru. Kontrola médií je ostatně sám o sobě jeden 

z bodů z Friedrichovy a Brzezinského definice. Zajímavé jsou argumentační postupy, 

kterých totalitní propaganda vyuţívá. Na jedné straně vyuţívá „vědeckých argumentů“ 

– nacistická eugenika či komunistické ekonomické teorie vyuţívají shodně podobně 

pseudovědeckých a „objektivních“ argumentů jako je tomu například v případě moderní 

reklamy [Arendtová 1996: 478]. Na straně druhé pak stojí mystika a mýty totalitních 

reţimů. Ty se projevují jako různá proroctví nebo rituály. Stejně tak pouţívání 

metafyzických pojmů jako je dobro a zlo a všeobecná práce s emocemi stojí v silném 

kontrastu proti „vědecké části“ propagandy [Arendtová 1996: 489]. Právě nalezení 

rovnováhy mezi těmito oběma sloţkami propagandy je velmi důleţité pro to, aby 

dosáhla svých cílů. 

2.2.5 Teror 

Teror v rámci totalitních reţimů představuje hlavní nástroj prosazování ideologie. 

Teror je tím, co napomáhá realizaci jiţ zmíněných „přírodních zákonů“ a snaţí se 

urychlovat onen nevyhnutelný chod dějin. Teror pak slouţí k tomu, aby odstranil 

kohokoliv či čehokoliv, co by stálo v cestě naplnění tohoto chodu dějin [Arendtová 

1996 629-630]. Raymond Aron v tomto kontextu zdůrazňuje, ţe není zcela jasné, jestli 

stojí výše ideologie nebo teror. Podle něj se někdy pouţívá ideologie, aby se dosáhlo 

nějakého cíle, a jindy se naopak pouţívá prostředků síly k tomu, aby se utvářela 

společnost podle ideologie [Aron 1993: 78]. V praxi pak teror vykonává utlačitelský 

aparát, do kterého spadá především tajná policie, ale v některých případech i armáda. 

S tím úzce souvisí druhý bod z Friederichovi a Brzezinského definice, který popisuje 

jako jeden ze znaků totalitarismu absolutní kontrolu reţimu nad armádu, ale i pátý bod, 

který se týká přímo tajné policie. 

2.2.6 Politické náboženství 

Náboţenský rozměr totalitních reţimů uţ byl také popsán výše a není ho třeba o 

mnoho více rozvíjet. Totalitní reţimy do jisté míry vyţadují víru ze strany svých 

občanů. Příkladem vytváření náboţenského mýtu v totalitním státě je například svátek 

mající za úkol připomenout 16 padlých, kteří byli zastřeleni během bavorského puče 
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v roce 1923. Tento svátek zavedl Hitler v nacistickém Německu. Celý svátek měl své 

vlastní rituály a velice silně připomínal některé liturgické slavnosti [Balík, Kubát 2004: 

32]. Na politické náboţenství v totalitarismu můţeme nahlíţet jako na určitou 

podkategorii propagandy. Přesto ho uvádím zvlášť, protoţe u fiktivních totalitarismů 

bývá tomuto rozměru často věnována velká pozornost. 

2.2.7 Modernita jako předpoklad totalitarismu 

Posledním znakem, který bude sledován u fiktivních totalitarismů ve vybraných 

videohrách, je otázka totalitarismu jako moderního fenoménu. Přestoţe někteří autoři 

jako třeba Karl Popper hledají kořeny totalitarismu hluboko v minulosti, tak se většina 

autorů shoduje, ţe totalitní stát, tak jak ho známe, mohl vzniknout pouze 

v modernizovaných zemích [Balík, Kubát 2004: 24]. I samotný fakt, ţe totalitarismus 

potřebuje pro svou propagandu masová média, naznačuje, ţe by se mělo jednat o 

moderní fenomén. Zapojení mas obecně je povaţováno za jeden z předpokladů 

totalitarismu, jak jiţ bylo uvedeno a masová společnost je důsledkem průmyslové 

revoluce a modernizace. I teror lze vykonávat efektivněji s pomocí technických 

vynálezů 20. století. Odposlechy, kamerové systémy a moderní evidence obyvatel 

umoţňují důkladnější kontrolu občanů. Vyhlazovací tábory jako typický produkt 

totalitarismu 20. století by také nemohly ve svém masovém rozměru vzniknout bez 

průmyslové revoluce. Sledování technické vyspělosti společností, ve které jsou 

zkoumané fiktivní totalitarismy či dystopie umístěny 

Pro přehled zde uvádím tabulku, která shrnuje všechny výše popsané znaky 

totalitarismu a různé podkategorie, které se k nim váţou. Těchto sedm znaků tvoří 

hlavní analytický rámec pro zkoumání totalitarismu v empirické části této práce. 

 

tab. 1.) Sedm základních znaků totalitarismu sloužících jako výzkumný rámec této 

práce 

1) Totální pronikání politiky do 

všech aspektů ţivota 

 

 

Zrušení hranice mezi soukromým a 

veřejným. 

2) Strana Jedna vládnoucí strana se silnou hierarchií 

často vedená jedním silným vůdcem. 

3) Ideologie Ideologie jako nástroj legitimizace 

totalitního reţimu. 
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4) Propaganda Nástroj k rozšiřování ideologie. Vyuţívá 

pseudovědeckých argumentů na straně 

jedné a pracuje s emocemi na straně 

druhé. Důleţitým předpokladem totalitní 

propagandy je kontrola všech prostředků 

masové komunikace. 

5) Teror Hlavní rolí teroru je zajistit reálné 

prosazování myšlenek spojených 

s totalitní ideologií. Existence tajné policie 

je hlavní předpokladem pro vykonávání 

teroru. 

6) Politické náboţenství Specifický typ propagandy, který má za 

cíl vytlačit standardní náboţenství a 

zaplnit duchovní rozměr lidského ţivota. 

7) Modernita Moderní společnost je základním 

předpokladem pro existenci totalitarismu. 

Bez ní lze mluvit spíše o despocii. 

zdroj: autor 

 

3. Empirická část 

3.1 Metodologie 

Výzkum her samotných v případových studiích naráţí na určité komplikace. 

V první řadě je nutné si uvědomit, ţe hru nelze zkoumat stejným způsobem jako text či 

video, protoţe její konzumace neprobíhá stejně lineárním způsobem, kde se v jednu 

chvíli čtenář/divák nachází v jednom místě knihy či filmu. Většinu her si nelze 

představit jako jednu osu, na které se hráč pohybuje od začátku do konce. Je zde třeba 

vzít v potaz, ţe příběh hry můţe být rozvětvený podle toho, jak se hráč rozhodne 

v různých situacích. Stejně tak se můţe stát, ţe vynechá nějaké části hry. To všechno 

vychází z podstaty videoher a z toho, ţe kaţdé jedno hraní zpravidla vytváří unikátní 

vyprávění (jak bylo jiţ rozebráno v teoretické části). Mnoţství elementů, které je nutné 

zkoumat u videohry je pak daleko více. Nejsou to jen vjemy, které se hráči nabízí 

v prvním plánu jako třeba dialogy a děje, které se odehrávají na obrazovce, ale také 
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třeba herní mechanika, rozhraní nebo různé dílčí informace o herním světě, které hráč 

můţe a nemusí nalézt v průběhu hry. Práce s klasickými médii je v tomto jednodušší, 

protoţe kaţdý divák či čtenář vidí a čte to samé (i kdyţ to můţe různě interpretovat), 

kdeţto u většiny videoher je spíše výjimečné, ţe dva různí hráči vidí a ţaţívají úplně to 

samé.  

 Dalším problémem pak je, ţe herní studia jako obor jsou velmi mladá a tudíţ 

není ani zcela jasně dotvořená metodologie pro kvalitativní analýzu videoher. Jednou 

z existujících metod je takzvaná MDA analysis představená Robinem Hunicke, Marcem 

LeBlancem a Robertem Zubekem [2004]. Ta si klade za cíl překlenout rozdílnost 

různých náhledů, které jsou způsobeny rozdílností různých disciplín. Jmenovitě se pak 

snaţí propojit náhledy vývojářů, kritiků a technického přístupu k hrám. Zkratka MDA 

znamená mechanics (mechanika fungování hry), dynamics (chování hry v jejím 

průběhu, reagování na podměty hráče), aesthetics (estetika ve smyslu proţitku hráče). 

Navzdory svým ambicím má však tato metoda tendenci být stále velmi technická. 

Fikční stránce hry jako mediálnímu obsahu se věnuje pouze okrajově. I její část 

zaměřující se na estetiku se věnuje především tomu, jak hru vnímá hráč. Tedy nikoliv 

obsahu hry samotné. Ostatně sami autoři uvádějí, ţe v centru jejich náhledu není hra 

jako médium, ale hra jako artefakt či objekt a to, jak ji proměňuje proces hraní. Pro 

účely této práce, která se primárně zaměřuje na fikční sloţku a aţ v druhé řadě na 

pravidla a herní mechaniky není tato metoda příliš vhodná.  

 O něco více můţe nabídnout metoda, kterou vytvořila Mia Consalvo a Nathan 

Dutton [2006]. Ty vytvořili několik nástrojů pro kvalitativní výzkum videoher. První 

z nich je vytvoření inventáře objektů. To zahrnuje zaznamenání všech moţných 

funkčních předmětů a objektů ve hře a zaznamenání si některých jejich vlastností. Ty 

jsou z výzkumného hlediska zajímavé, protoţe jsou důleţité jak pro fikci, tak pro 

pravidla. Consalvo a Dutton zde doporučují udělat si kompletní seznam předmětů 

ve hře, u kterého jsou také zapsány jejich vlastnosti. To má následně pomoci odpovědět 

na otázky ohledně toho, jakou hrají různé předměty ve hře roli a jaké zahrnují herní 

mechaniky. Vzhledem k tomu, ţe tři ze čtyř zkoumaných her v této práci jsou hry typu 

first person shooter, kde jsou převaţujícím objektem zbraně, které vypovídají o fikčním 

světě jen částečně, tak se nezdá tvoření tohoto seznamu zcela nutné. Předmětům bude 

nicméně v rámci jednotlivých případových studií na základě tohoto přístupu věnována 

pozornost. Druhým nástrojem, který navrhují, je zkoumání herního rozhraní. U toho 

doporučují zaměřit se především na to, jaké všechny volby hráč má a co mohou 
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napovědět o ideách skrytých za herní mechanikou. Pro tuto práci je pak asi 

nejzajímavějším nástrojem, který Consalvo a Dutton navrhují, mapa interakcí. Ta 

pomáhá odhalit, co hráč v herním světě smí a co nesmí a tím také prozrazuje některé 

skryté mechanismy. Proto bude u vybraných příkladů (scén) v rámci jednotlivých 

případových studií mapa interakcí vytvářena. Poslední nástroj, který ve své metodice 

Consalvo a Dutton pouţívají, je herní záznam (gameplay log). Ten se pouţívá 

především ve chvíli, kdy chce výzkumník objevovat především různé náhodné jevy či 

mechaniky. Svou podstatou se tedy hodí především na analýzu her zaloţených na 

zjevování (games of emergence), coţ je v našem případě pouze jedna z vybraných her 

(Papers, please) a to pouze do velmi omezené míry. Proto tento nástroj také nebude 

vyuţit. 

 Konečná metoda pro zkoumání vybraných her tedy nakonec bude postavena 

především na teoretickém rámci vytvořeném v příslušné kapitole. V jejím jádru tedy 

stojí Juulovo rozdělení her na dvě části: pravidla a fikci, tedy i jednotlivé případové 

studie budou reflektovat toto rozdělení. Struktura jednotlivých studií tedy bude 

následující: 

 

1) Kontext 

 V této části budou uvedeny základní údaje o hře, tedy především 

o jaký se jedná ţánr, kdy a kdo tuto hru vyrobil, jestli je součástí 

nějaké větší série apod. 

2) Pravidla 

 Zde budou rozebrány herní pravidla, mechaniky a rozhraní a 

moţné interakce.  

3) Fikce 

 Tato část, které bude věnována největší pozornost, popíše, jak 

vypadá fikční svět dané hry, do jaké míry se můţe lišit narativ 

jednotlivých hraní. Zde pak bude především kladen důraz na to, 

jak je zobrazen v dané hře totalitarismus a to především na 

základě dříve vytvořené definice totalitarismu  

4) Shrnutí 

 Závěr pak propojí pravidla s fikcí dohromady a bude analyzovat, 

jakým způsobem mohla pravidla ovlivňovat fikci a naopak. Dále 
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bude také v této části zhodnoceno, jaká hodnotová a ideologická 

stanoviska se dají ve hře nalézt na základě předchozího rozboru 

pravidel a fikce. Nakonec v něm bude diskutována také 

problematika kontroly. 

 

3.2 Half-life 2 

Half-life 2 je hra, kterou vydalo v roce 2004 studio Valve Corporation po dlouhém 

pětiletém vývoji. Hra samotná je pokračováním hry Half-life (Valve Software 1998), 

která je v mnoha ohledech povaţována za zlom ve svém ţánru. Jiţ citovaný Barry 

Atkins [2003: 57] vyzdvihuje v případě prvního dílů především více organický způsob 

vyprávění a větší důraz na příběh, neţ bylo v ţánru first person shooter do té doby 

zvykem. Hra například neobsahovala vůbec ţádná videa mezi herními sekvencemi 

(cutscenes) a veškeré vyprávění se odehrávalo přímo v herním prostředí samotném. 

Neméně zajímavé pak je, ţe první díl se dočkal dvou rozšíření, která prezentují jiný 

pohled na ty samé události, které se odehráli v původní hře. Ve hře Half-life se hráč 

vţije do role teoretického fyzika Gordona Freemana, který se stane svědkem 

nezdařeného pokusu v tajném výzkumném zařízení. Neţádoucím vedlejším výsledkem 

onoho pokusu je otevření brány do nové dimenze, ze které se do komplexu dostanou 

nebezpečné mimozemské organismy. Zápletku následně rozšíří vojenská komanda, 

která na komplex zaútočí ve snaze zahladit všechny stopy. Přeţivší vědci a zaměstnanci 

(včetně hlavního hrdiny) výzkumné stanice se tak ocitnou mezi dvěma mlýnskými 

kameny.     

Half-life získal v době vydání nadprůměrná hodnocení a většina recenzí vyzněla 

pro titul velmi pozitivně. Hra obdrţela přes padesát titulů „hra roku“ od různých zdrojů. 

Navíc byla časopisem PC Gamer označena za „nejlepší hru všech dob“ [Valve 2009]. 

Hra získala v hráčské komunitě velkou popularitu a získala určitý kultovní status. 

Oznámení o vývoji druhého dílu tak s sebou přineslo velká očekávání a moţná i proto 

vývoj hry trval celých pět let. Druhý díl s názvem Half-life 2 vyšel v roce 2004 a volně 

navazuje na ten první. Hráč opět vstupuje do role Gordona Freemana, nicméně děj hry 

se odehrává o zhruba 20 let později neţ události prvního dílu. Celé toto období nicméně 

strávil Gordon Freeman v jakési stázi, takţe pro něj samotného se události druhého dílu 

odehrávají přímo po tom prvním. Stejně jako první díl, tak se i Half-life 2 dočkal velmi 
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vřelého přijetí jak ze strany hráčů, tak ze strany recenzentů a obdrţel něco přes čtyřicet 

různých cen [Valve 2009]. Podle časopisu Forbes [Chiang: 2011] se prodalo k roku 

2011 12 milionu kopií, coţ dělá z Half-life 2 jednu z nejprodávanějších her na PC vůbec 

(nikoliv na ostatních platformách).  

3.2.1 Pravidla 

Half-life 2 je takřka typickým zástupcem ţánru first person shooter (tedy střílečka, 

ve které se vše odehrává přímo z pohledu hlavního hrdiny). Z hlediska Juulovi typologie 

se pak jedná o hru s inkoherentním světem. Hráč prochází řadu lokací, ve kterých musí 

překonat jak nepřátele, tak okolní prostředí nebo musí vyřešit různé druhy hádanek, 

které opět vycházejí z konkrétního prostředí. Hru je moţné si kdykoliv uloţit a znovu 

nahrát. Herní rozhraní má určitý přesah do herního světa a snaţí se tak překonat Juulem 

zmiňovanou nedostatečnou koherenci.  Rozhraní totiţ v této hře v úvodní sekvenci zcela 

chybí a objeví se, aţ kdyţ hráč získá speciální oblek HEV (hazardous environment suit 

– oblek do nebezpečného prostředí). Veškeré rozhraní pak je pak zdůvodněno existencí 

tohoto obleku, který monitoruje Freemanovy ţivotní funkce, stav munice, radioaktivitu 

v okolí a další. Dále tento oblek vysvětluje některé herní mechaniky – svítilnu, moţnost 

krátkodobě sprintovat nebo zadrţet dech. Současně oblek o některých z těchto okolností 

informuje Freemana robotickým hlasem. Například v případě, ţe se hráč dostane na 

nízkou úroveň zdraví, tak ho oblek informuje o tom, ţe vypouští do Freemanova oběhu 

morfin, čímţ se patrně Co uţ nicméně podchyceno není, je inkoherence běţná ve 

velkém mnoţství her tohoto ţánru a tím je velikost inventáře. V průběhu hry sesbírá 

hráč větší mnoţství různých zbraní a všechny je stále nosí u sebe, přičemţ toto není 

fyzicky moţné. Hra však v tomto směru nepodává ţádné vysvětlení. 

Co se dále týká různých objektů, které lze ve hře sebrat, tak ty se omezují pouze na 

jiţ zmíněné zbraně různých druhů, munici, lékárničky a baterie na doplnění energie 

v obleku. Zajímavější ovšem je moţnost zvedat, odhazovat a odkládat všechny moţné 

typy objektů, které lze nalézt v herním prostředí. Jednou z hlavních věcí, kterou byl 

Half-life 2 ve své době inovativní je fyzikální model, který velmi dobře napodobuje 

chování všech moţných objektů vzhledem ke gravitaci. Všechny moţné objekty je tak 

moţné zvedat, či třeba vršit na sebe, aby se hráč dostal do míst, kam by jinak neměl 

přístup.  

Z hlediska interakcí je Half-life 2 poměrně omezený, coţ je do jisté míry dáno 

ţánrem. Hráč se můţe pohybovat v rámci jednotlivých pasáţí svobodně. Prostor je 
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většinou však poměrně omezený a hráč se spíše pohybuje předem určenými koridory 

s příleţitostnými odbočkami.  V některých místech můţe volně hráč seskočit z velké 

výšky, či vstoupit do oceánu, obojí však většinou končí smrtí a následným nahráním 

hry. Většina interakcí pak odpovídá ţánru FPS. Hráč můţe zabít nepřítele, sbírat 

zmíněné předměty a navíc manipulovat s různými objekty, jak tomu jiţ bylo popsáno. 

Interakce s počítačem ovládanými postavami jsou pak velmi jednostranné. Kromě 

hlavních dialogů, které se spustí automaticky, kdyţ se hráč dostane do různých lokací, 

je moţné také aktivně vyvolat nějaké rozšiřující dialogy od většiny neutrálních či 

přátelských postav. Dialogy jsou jinak jednostranné, není moţné vybírat si odpovědi a 

co více, Gordon Freeman během celé hry nepromluví ani slovo (coţ bylo stejné i 

v prvním díle). Tuto strategii podle všeho tvůrci zvolili proto, ţe kdyby hlavní postava 

promluvila, narušila by tím pocit hráče, ţe on je Gordon Freeman. Half-life 2 tedy 

nezahrnuje ţádnou interakci, která by zásadní způsobem ovlivnila průběh příběhu. 

Prakticky všechny interakce tak směřují spíše k akční části hry.  

3.2.2 Fikce 

Jak jiţ bylo uvedeno, tak Half-life 2 se odehrává zhruba 20 let po událostech 

prvního dílu. Na začátku se Gordon Freeman probouzí ze stáze, do které ho uvedl 

tajemný G-man. Ten je záhadnou postavou neznámého původu, která do jisté míry 

ovlivňuje Freemanovu cestu a z náznaků lze soudit, ţe slouţí nějakým vyšším entitám.  

Svět, do kterého se Freeman probouzí, se však hodně změnil. Lidstvo bylo zotročeno 

mimozemskou rasou s názvem Combine, která se na Zemi dostala v důsledku nehody 

z prvního dílu. Hráč postupně prochází různé lokace, ve kterých potkává jak řadové 

obyvatele, tak později příslušníky hnutí odporu, kteří se snaţí proti reţimu řízenému 

mimozemšťany bojovat. V důsledku Freemanových/hráčových akcí nakonec povstanou 

i běţní občané a Freemanovi se podaří dostat do tzv. Citadely, coţ je věţ, která se tyčí 

uprostřed hlavního města a ze které Combine kontrolují veškeré dění. V této věţi se 

také nachází portál, který vede na domovskou planetu Combine. Hra končí v momentě, 

kdy se Freemanovi podaří tento portál uzavřít.  

Hlavním totalitárním či dystopickým prvkem je tedy především politický reţim 

nastolený mimozemskou správou. Hráč se sice nemá šanci z hry samotné dovědět něco 

o vnitřní fungování politického systému, ale v různých scénách má moţnost vidět 

především jakým způsobem působí na řadové občany a jaké represivní metody reţim 

pouţívá.  
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3.2.2.1 Totální pronikání politiky do všech aspektů života 

Ačkoliv ve hře nelze vidět ţivot běţných lidí ve všech ţivotních situacích, tak 

mnohé napovídá tomu, ţe jim reţim vstupuje do běţného ţivota ve velké míře.  Hned 

v úvodní scéně, která se odehrává na nádraţí hlavního města s příznačně technickým 

názvem City 17, lze vidět, ţe všichni lidé (muţi i ţeny) nosí identické modré uniformy. 

To co je tedy ve svobodné společnosti zpravidla povaţováno za přirozené, tedy ţe 

oblékání je do velké míry soukromá věc, se zde podřizuje rozhodnutím reţimu. Ještě 

hlubším vstoupením politiky do intimní sféry ze strany mimozemských okupantů je 

potom technologie, která zamezuje další reprodukci lidské populace. O té se dozvídá 

hráč také v jedné z úvodních scén, kde můţe na různých obrazovkách sledovat vysílání 

proslovů dr. Breena (hlavního administrátora – vůdce). Zde Breen vysvětluje, ţe 

potlačení reprodukce slouţí k tomu, aby lidstvo dokázalo ovládnout své instinkty a 

povýšilo se evolučně o úroveň výše. Údajně má být energetické pole narušující 

reprodukci vypnuto, aţ na to bude lidstvo připravené a dosáhne této vyšší úrovně. Lze 

však předpokládat, ţe se jedná jen o součást propagandy a finálním cílem je nechat 

lidstvo postupně vymřít. V jiné scéně můţe vidět hráč obyvatele City 17, jak stojí frontu 

u stroje, který jim vydává standardizované jídlo. Z replik jednotlivých osob se hráč 

můţe dozvědět, ţe se jedná o příděly a ţe jídlo není moc dobré. Zdá se tedy, ţe i 

stravování podléhá silným zásahům shora. Obecně herní svět dává najevo, ţe soukromá 

sféra obyvatel, kteří mocensky podléhají reţimu, prakticky neexistuje. Fenomén 

pronikání politiky a ideologie do všech aspektů ţivota se tedy zdá být poměrně dobře 

vystiţen. Odpovídá jak Aronově [1993: 158] definici, tak i myšlenkám H. Arendtové 

[1996: 592]. 

3.2.2.2 Strana 

O vnitřní organizaci mimozemské vlády není ve hře příliš mnoho údajů. 

Z dostupných informací je zřejmé, ţe v čele reţimu stojí jeden člověk a tím je dr. 

Wallace Breen, který sice formálně představuje nejvyšší autoritu, ale přímo podléhá 

mimozemské rase Combine. Ţádné jiné prvky mocenské struktury ve světě Half-life 2 

nejsou uvedeny. Jedinou institucí, u které lze aspoň do nějaké míry vidět organizační 

strukturu jsou ozbrojené sloţky. Klasickou stranu nebo totalitní hnutí zde ovšem 

nenalezneme. V tomto aspektu tedy zcela neodpovídá svět hry Half-life 2 známému 

modelu totalitarismu. Existence jasně definovaného vůdce nicméně tomuto schématu 

odpovídá. V některých scénách můţe vidět doktora Breena, jak přes obrazovku 
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komunikuje s mimozemšťany a obrací se k nim o radu, coţ ukazuje, ţe jeho vláda je 

spíše loutková.   

3.2.2.3 Ideologie 

Zcela jasně definovanou a formulovanou ideologii zde nenajdeme, ale některé 

myšlenky se opakují víckrát a naznačují, ţe hrají důleţitou roli. Dr. Breen například 

mluví opakovaně ve svých projevech o mimozemských okupantech jako o 

„sponzorech“ a dále se snaţí obhájit kolaboraci s nimi jako cestu vedoucí za vyšším 

cílem. Hlavní ideologickou premisou tedy bude pravděpodobně představa Combine jako 

osvoboditelů, kteří pomohou lidstvu postoupit dále ve svém vývoji. Rozhodně ale není 

splněn poţadavek na to, ţe ideologie by měla být všeprostupující a měla by zasahovat 

do všech sfér lidské činnosti. To totiţ není to samé jako, kdyţ bylo řečeno, ţe politika 

vstupuje do všech sfér. Politická situace v Half-life 2 spíše připomíná totalitní reţim 

v pozdní fázi (jako například normalizační ČSSR), kde začíná ideologie spíše fungovat 

naoko, neţ ţe by byla všezahrnující [Cabada, Vodička 2007: 113]. Tak či tak, ideologie 

není v této hře nějak do hloubky propracovaná. Fungují zde ale mimoděk některé 

motivy a tím je snaha o totální vládu nad celou planetou a překonání národních rozdílů 

jednolitým totalitním státem. Tento motiv ve hře nalezneme. Dle všeho se odehrává děj 

hry někde ve východní Evropě (lze tak soudit na základě architektury a dle nápisů 

v azbuce, které lze na různých místech nalézt).  Navzdory tomu se v této oblasti 

nacházejí postavy s prokazatelně americkým původem (coţ lze říci minimálně o 

postavách, které známe z předchozího dílu). Některé scény, které se odehrávají na jiţ 

zmíněném nádraţí, naznačují, ţe obyvatelé jsou nedobrovolně relokováni na různá 

místa po celém světě. I samotný název hlavního města City 17 odkazuje na to, ţe města 

po světě byla zbavena svých původních názvů a identity.  Je zde tedy viditelná snaha o 

smazání kulturních rozdílů. 

3.2.2.4 Propaganda 

Hlavním nástrojem propagandy ve světě hry Half-life 2 jsou jiţ zmíněné 

proslovy doktora Breena. Ty můţe hráč sledovat na obrazovkách v různých částech hry. 

V City 17 se jedná o velké obrazovky umístěné na veřejných prostranstvích. V jiných 

místech můţe hráč toto vysílání pouze slyšet. Setkává se s ním ovšem na zcela 

rozmanitých lokacích, coţ naznačuje, ţe se jedná o plošné vysílání. Obrazovky mohou 

připomínat známý motiv z Orwellova 1984, kde slouţila jakási oboustranná televize 
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k trvalému účinkování propagandy a také k lepší kontrole.  Kromě těchto vysílání jsou 

na některých místech rozesety plakáty, které zobrazují pouze dr. Breena nebo symbol 

Combine bez jakéhokoliv textu. Vizuální propaganda je tedy ve hře velmi mírná.  

3.2.2.5 Teror 

Teror je v Half-life 2 pravděpodobně nejrozvinutějším motivem ze všech 

uvedených znaků totalitarismu. Terorem v tomto kontextu není myšlené pouze páchání 

násilí na svých názorových a oponentech, ale především také násilí páchané na 

konformních obyvatelích. Utlačitelský aparát v Half-life 2  je tvořen z části lidmi, kteří 

kolaborovali s mimozemskými okupanty a zčásti pak technologicky modifikovanými 

vojáky, kterým byla dle dostupných indicií vymazána paměť a manipulována mysl. 

Tento motiv silně připomíná úvahu Hannah Arendtové [1996: 611] nad tím, ţe totalitní 

reţimy rozmazávají linii mezi obětí a zločincem. Na příkladu ţidovských 

Sondernkommand ukazuje, jakým způsobem nacisté přenášeli část odpovědnosti i na 

své oběti a tím v nich zabíjeli mravní osobu. Podobným způsobem se lze dívat i na 

příslušníky pořádkových sil v City 17. Ti nejprve začali kolaborovat (ať uţ kvůli 

příslibu lepších ţivotních podmínek nebo protoţe se ztotoţňovali s motivy 

mimozemšťanů) a následně se stali obětí jiţ zmíněné manipulace mysli. Hranice mezi 

zločincem a obětí tak není zcela jasná.  

Poměrně věrně je také ve hře ztvárněna realizace tohoto teroru. Na jiţ zmíněném 

nádraţí můţe hráč pozorovat, jak jsou někteří náhodně vybraní občané odesíláni do 

zařízení s názvem Nova Prospekt, kam se později ve hře dostane i Freeman. Nova 

Prospekt je bývalá věznice, která byla přeměněna na místo, kde jsou lidé vězněni a kde 

probíhají jiţ zmíněné experimenty s lidskou myslí. Na různých stanovištích 

pořádkových sil, na které se hráč během hry dostane, můţeme také vidět různé známky 

mučení – od zkrvaveného křesla aţ po samotné ostatky umučeného. V jednom z domů 

v City 17 lze sledovat, jak se pořádkové jednotky dobývají do nějakého z bytů, aby jeho 

obyvatele odvezli do této věznice. Z toho co říkají ostatní obyvatelé se zdá, ţe výběr 

obětí je do velké míry náhodný. A právě náhodný výběr obětí popisuje i Arendtová 

[1996: 565-586] u plně totalitních společností. Podle ní je tento mechanismus nejlepším 

útokem na svobodu člověka. Pokud je člověk alespoň nepřítel reţimu, tak aspoň ví, za 

co je trestán. V tomto případě ale neví vůbec nic. Náhodné vybírání obětí udrţuje 

všechny obyvatele v trvalém napětí a v důsledku i větší poslušnosti. Vyobrazení teroru 

ve hře Half-life 2 je taky tedy v poměrně velké shodě s teoretickým rámcem. Raymond 
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Aron [1993: 78] i Hannah Arendtová [1996: 630] nicméně poukazují na propojenost 

teroru s ideologií a vzhledem k tomu, ţe ideologie je v této hře vykreslena velmi 

minimalisticky, tak teror v této hře občas můţe působit trochu samoúčelně. Na druhou 

stranu to, ţe ideologie není dopodrobna popsána, neznamená, ţe v herním světě 

neexistuje. Spíše toto není řečeno. 

3.2.2.6 Politické náboženství 

Prvky politického náboţenství lze najít v Half-life 2 pouze minimálně. Některé 

motivy z propagandistických proslovů dr. Breena mají ale lehce teologický rozměr. 

Kdyţ dr. Breen říká, ţe lidstvo dosáhne nesmrtelnosti a bude povzneseno na vyšší 

úroveň, aţ přijde ten pravý čas, tak to můţe připomínat některá tradiční náboţenská 

témata. Na druhou stranu tím, ţe není ve hře příliš propracovaná ideologie, tak je zde i 

omezený prostor věnovaný politickému náboţenství, které by z ideologie mělo 

vycházet.  

3.2.2.7 Modernita 

Svět, ve kterém se odehrává Half-life 2 jednoznačně splňuje podmínku 

modernity. To samozřejmě z velké míry vychází z toho, ţe první díl se odehrává na 

přelomu tisíciletí v našem světě, tudíţ i svět Half-life2 je také moderní. Stejně tak je 

předpoklad modernity dobře vyuţit i u zobrazení totalitárních prvků. Moderní 

technologie je ve hře pouţívána k propagandě (jiţ zmíněné všudypřítomné obrazovky), 

sledování (létající sondy, na které hráč opakovaně naráţí) i realizovaní teroru 

(manipulace mysli).  

3.2.3 Shrnutí 

Co se týče vzájemného ovlivňování pravidel a fikce, tak v případě Half-life 2 by 

bylo dobré vyzdvihnout především roli, kterou hráč svým hraním plní ve fikčním světě. 

Hra totiţ v podstatě nedává hráči jinou moţnost, neţ postupovat podle připraveného 

scénáře. Ten tedy nemá jinou moţnost, neţ v roli Freeman bojovat po boku hnutí 

odporu a nakonec uzavřít portál, kterým mimozemšťané cestují na zemi. Současně tak 

hra implikuje, ţe je v podstatě v silách jednoho člověka, aby zmobilizoval revoltu proti 

konsolidovanému reţimu a aby (z velké části sám), byl schopen tomuto reţimu uštědřit 

citelnou ránu. Zde je hra tedy do velké míry nekoherentní. Nijak nenaznačuje, ţe by 

Gordon Freeman měl nadlidské vlastnosti, přesto je tento schopen pod vedením hráče 
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překonávat desítky příslušníků trénovaných ozbrojených sil. Hra implikuje, ţe 

mimozemšťané mají nad planetou kompletní nadvládu, přitom ale na druhou stranu 

naznačuje, ţe povstání regionálního charakteru je schopné reţim zásadně destabilizovat, 

ačkoliv je řečeno, ţe City 17 je hlavním městem mimozemské správy. Stejně tak konec 

hry zůstává poměrně otevřený (následovala dvě další pokračování) a nevyplývá z něj, ţe 

by byl politický reţim kompletně poraţen.  

V kontextu úvah o videohrách jako o systému kontroly pak nabízí Half-life 2 také 

nějaké zajímavé postřehy. V teoretické části této práce byla nastíněna otázka toho, jak 

totalitarismu můţe ve videohrách slouţit k lepšímu splynutí pravidel a mechanismu 

kontroly s fikcí. V jedné z úvodních scén na nádraţí se hráč dostane do místa, kdy mu 

průchod zastoupí jeden z vojáků a přikáţe mu, aby ze země zdvihl plechovku a hodil ji 

do koše. Dokud to hráč neudělá, tak ho tento voják nepustí dál. Scéna slouţí především 

k tomu, aby se hráč naučil zvedat a manipulovat předměty. Vyuţití autority šikanujícího 

vojáka tak velmi dobře splývá s tím, ţe hráč v podstatě v tomto momentě naráţí na 

systém kontroly v podobě herního protokolu. Tvůrci se tak ani pravděpodobně nesnaţí 

zamaskovat, ţe tato kontrola existuje, ale spíše jí dávají pro hráče dobře pochopitelnou 

formu. 

Z hlediska fikce je nejzajímavějším zjištěním, ţe ve hře není příliš dobře zobrazena 

otázka ideologie. Ta by přitom měla být integrální součástí kaţdého totalitního reţimu. 

Ze hry přímo nevyplývá, ţe by ideologie nebyla v herním světě propracovaná, ale hráč 

nemá moc příleţitostí se o ní něco dozvědět. I to nicméně úplně neodpovídá fungování 

totalitarismu. Ideologie by měla být neprostupující, tudíţ by na ní měl hráč naráţet, i 

kdyţ by se jí snaţil vyhnout.  

Celkově se zdá, ţe tvůrci hry Half-life 2 dokázali velmi dobře postihnout některé 

vnějškové projevy totalitního systému (teror, propagandu, pronikání politiky do ţivota), 

ale na druhou stranu uţ věnovali mnohem méně úsilí zobrazení vnitřního fungování 

politického systému a především pak jeho hodnotovým měřítkům a ideologii. Reţim, 

který je tedy zobrazen v Half-life 2 tak do jisté míry připomíná prázdnou skořápku, 

která navenek vykazuje totalitární rysy, ale není vnitřně příliš soudrţná.
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3.3 Papers, Please 

Papers, please je hra vyvinutá v roce 2013 nezávislým vývojářem Lucasem 

Popem, kterou vydal pod svou přezdívkou 3903. Jedná se o simulátor, ve kterém se hráč 

vţije do role celníka ve fiktivním totalitním státě a jeho rolí tak je především razítkování 

pasů a odmítání či přijímání příchozích. Podtitul této hry je A Dystopian Document 

Thriller, tedy dystopický dokumentární thriller. Hra samotná uţ tedy od začátku dává 

najevo, dystopické prvky v ní hrají silnou roli. Papers, Please bylo distribuováno přes 

Steam Greenlight, coţ je platforma, na které musí nejprve běţní hráči odhlasovat, ţe 

mají zájem o tuto hru a pak je tato běţně prodávána přes Steam
5
. Lucas Pope uvádí, ţe 

hry se prodalo po celém světě přes půl miliónu kopií [Dave Lee 2014], coţ je na takto 

malou hru, za tak krátkou dobu poměrně velký úspěch. Zajímavým marketingovým 

tahem byla u této hry moţnost zařadit své jméno do slosování, ze kterého pak vzešlo cca 

dva a pul tisíce jmen pouţitých pro cestující ve hře [Dukope.com 2014].   

S tím souvisí i to, ţe hra Papers, Please obdrţela řadu různých cen a obecně 

nadprůměrná hodnocení u recenzentů. Kromě několika cen za hru roku z různých 

zdrojů, obdrţela tato hra i cenu na nejlepší design, nejlepší narativní postupy a také cenu 

za nejvíce inovativní hru roku [Papersplea.se 2013] 

3.3.1 Pravidla 

Kvůli svému neobvyklému námětu můţe být hru poměrně těţké zařadit. 

Nejpřesnější asi je hru označit za simulátor, protoţe se snaţí simulovat úřednickou 

práci. Najdeme zde ale také prvky z click and point adventur, stejně jako prvky 

z logických her. Běţné rozhraní hry je rozdělené do tří ploch. V horní části obrazovky 

hráč vidí nekonečnou frontu lidí čekající před jeho celní přepáţkou a vojáky hlídající 

hraniční přechod jak před, tak za touto přepáţkou. V levé dolní části vidí hráč to, co by 

patrně viděl celník ze své perspektivy, tedy okno své přepáţky, kde se objevují 

jednotliví lidé a dávají hráči své cestovní dokumenty. Poslední část obrazovky tvoří 

v podstatě pracovní plocha, kam můţe hráč přetáhnout jednotlivé dokumenty a detailně 

je zkoumat a razítkovat.  

Jednotlivé celky dny tvoří pracovní dny, přičemţ hra končí 31. dnem. Hra nicméně 

můţe skončit i dříve na základě hráčových akcí. Běţný herní den probíhá tak, ţe hráč se 

                                                 
5
 Steam je službou, v rámci které si lidé mohou kupovat a následně stahovat hry do počítače. 
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snaţí ve vyhraněném čase odbavit co nejvíce cestujících. Musí se přitom řídit pravidly 

pro jednotlivé dokumenty. V průběhu hry jsou postupně byrokratická pravidla pro 

přijetí jednotlivých osob sloţitější a tím se také postupně zvyšuje obtíţnost hry. Na 

konci dne dostane hráč výplatu, jejíţ výše se odvíjí od toho, kolik lidí stihl za den 

odbavit. Pokud ale hráč udělá chybu (tedy pustí někoho, koho nemá a naopak), tak 

dostane varování. Po dvou varováních pak za kaţdou chybu dostává pokutu, která je mu 

strţena z platu. Tato mechanika je jednou z mála očividných inkoherencí ve hře. Pokud 

totiţ hráč reprezentuje inspektora, který je plně zodpovědný za svá rozhodnutí koho 

pustit dál a koho ne, tak jak je moţné, ţe pokud udělá chybu, tak prakticky ihned 

dostane varování. Ve hře totiţ není řečeno, ţe by dokumenty a vpuštěné osoby někdo 

znovu kontroloval. Na konci kaţdého dne hráč utrácí peníze za nájem, topení, jídlo a 

třeba také za léky, pokud některý člen jeho rodiny onemocní. V hlavní herní mechanice 

přibývají postupně různé nové elementy jako moţnost nechat podezřelou osobu zadrţet, 

rentgenovat ji kvůli kontrabandu nebo pouţít uspávací či normální zbraň proti 

nebezpečné osobě.  

Vrámci této rutiny se pak odehrávají různé naskriptované události. Takto je třeba 

některý z pracovních předčasně ukončen teroristickým útokem, nebo po hráči mají 

některé osoby nestandardní poţadavky. To z této hry dělá game of progression. Pokud 

ovšem hráč dokončí příběhový mód, tak se odemkne hra, ve které jsou donekonečna 

generováni nové osoby. Zde potom hra nabývá spíš povahy game of emergence.  

Mapa interakcí je v Papers, Please poměrně rozvinutá. Ve hře totiţ nastane mnoho 

momentů, kde je hráč stavěn do morálních dilemat. Leckdy má dokonce větší vliv to, ţe 

hráč nějakou akci neudělá, neţ to, ţe ji udělá. Rozvinutost interakcí souvisí i s tím, ţe 

hra nabízí aţ 20 různých konců. Přičemţ některé z nich se spustí, pokud hráč nějakým 

způsobem selţe i v rané fázi hry. Jiné konce vyţadují, aby hráč postoupil v některé 

z příběhových linií. Následně jsou pro předvedení rozmanitosti uvedeny jednotlivé 

konce a akce, které je spouštějí: 

Tab. 2) Moţné konce ve hře Papers, please a jejich příčiny 

 Příčina (herní akce) závěr 

1. Hráč se dostane do dluhu. Hlavní hrdina je poslán do vězení a jeho 

rodina zpátky do své vesnice. 

2. Všichni rodinní příslušníci zemřou, 

protoţe hráč není schopen či ochoten 

platit jídlo a léky 

Hlavní hrdina přijde o práci, protoţe reţim 

podporuje především růst a rodinnou 

politiku. 
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3. Hráč odevzdá inspektorovi 

dokumenty, které dostal od 

protireţimní skupiny EZIC. 

Hlavní hrdina je zatčen a vyšetřován pro 

podezření ze spolupráce s nebezpečnými 

ţivly. 

4. Hráč přijme úplatek od protireţimní 

skupiny EZIC. 

Hlavní hrdina je zatčen pro finanční 

nesrovnalosti a jeho rodina je vyslýchána. 

5.-6. Hráč zastřelí kolemjdoucího 

(uspávací nebo běţnou zbraní). 

Hlavní hrdina je buď poslán do pracovního 

tábora (pokud pouţil uspávací zbraň) nebo 

popraven (pokud pouţil normální zbraň) za 

zabití nevinného. 

7.-8. Hráč zastřelí stráţce (uspávací nebo 

běţnou zbraní). 

Hlavní hrdina je buď poslán do pracovního 

tábora (pokud pouţil uspávací zbraň) nebo 

popraven (pokud pouţil normální zbraň) za 

zabití vojáka. 

9.-10. Hráč zastřelí konkrétního člověka na 

základě instrukcí od skupiny EZIC. 

Hlavní hrdina je buď poslán do pracovního 

tábora (pokud pouţil uspávací zbraň) nebo 

popraven (pokud pouţil normální zbraň) za 

zabití nevinného. Tajný dovětek od EZIC 

uvádí, ţe rodina hlavního hrdiny je 

v pořádku. 

11. Hráč nechá ve své budce nepovolenou 

výzdobu (fotku rodiny, obrázek od 

syna) i po varování od nadřízeného. 

Hlavní hrdina je zatčen za neuposlechnutí 

rozkazu a odeslán do pracovního tábora. 

Jeho rodina je poslána zpět do vesnice. 

12.  Hráč nepustí nebo nechá zatknout 

diplomatku ze sousední země, kterou 

měl na základě instrukcí od 

nadřízeného vpustit za všech 

okolností. 

Hlavní hrdina je na základě udání 

nadřízeného odsouzen za krádeţ státního 

majetku. Trestem je pracovní tábor a rodina 

je vrácena zpět do své vesnice.  

13. 31. den podniknou agenti EZICu útok 

na hraniční přechod. Pokud hráč 

zabije jednoho z nich, ale druhého 

nechá zničit hraniční zeď, spustí se 

tento konec. 

Hlavní hrdina je zatčen za selhání při 

obraně hranic. Jeho rodina je odeslána zpět 

do své vesnice. 
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14. – 15. 31. den podniknou agenti EZICu útok 

na hraniční přechod. Pokud hráč 

splnil některé úkoly pro EZIC, jiný 

agent ho poţádá, aby se zdrţel 

střelby. Pokud hráč přesto zabije oba 

útočníky, spustí se konec 14. Pokud 

hráč zabije jednoho z nich, ale 

druhého nechá zničit hraniční zeď, 

spustí se konec 15. 

 

14) Hlavní hrdina je vyšetřován pro 

spolupráci s teroristy a popraven. Tajný 

dovětek EZICU dodává, ţe hráč zradil 

jejich skupinu na poslední chvíli a 

nemohou se tak postarat o jeho rodinu.  

15) Hranice je narušena a EZIC přebírá 

kontrolu a hráč se dozvídá, ţe kvůli jeho 

zradě na poslední chvíli pro něj není 

v novém reţimu místo. Další osud hlavního 

hrdiny je neznámý.  

16. Hráč uteče s některými příslušníky 

své rodiny (ne se všemi) do jedné ze 

sousedních zemí. 

Hlavní hrdina a členové rodiny, kteří 

cestovali s ním, najdou nový ţivot v nové 

zemi. Osud ostatních členů rodiny je 

neznámý. 

17. Hráč splní jen minimální mnoţství 

úkolů pro skupinu EZIC, 31 den 

přemůţe útočníky a neuteče ze země. 

Napojení hlavního hrdiny na EZIC je 

odhaleno a tento je odsouzen k popravě. 

18. Hráč ilegálně zabaví dostatek pasů 

pro výrobu padělků a uprchne se 

všemi ţijícími členy jeho rodiny do 

jedné ze sousedních zemí. 

Hlavní hrdina a členové jeho rodiny najdou 

ţivot v nové zemi.  

19. Hráč splnil alespoň čtyři z pěti úkolů 

pro EZIC a 31. den nezastřelil ani 

jednoho útočníka. 

EZIC přebere kontrolu nad hraničním 

přechodem a hlavní hrdina i s rodinou je 

přestěhován do lepšího bydlení. Hlavní 

hrdina je naverbován jako agent EZICu. 

20. Hráč nesplnil ani jeden úkol pro EZIC 

a 31. den zabil oba útočníky.  

Hráč projde auditem do dalšího období a 

zůstává dále na pozici inspektora. Tento 

konec odemkne „nekonečný“ mód. 

Zdroj: autor na základě hry Papers, Please (2013, Lucas Pope) 

 

 Tento vyčerpávající seznam je zde uveden především jako ilustrace rozsáhlosti 

mapy interakcí v této hře a především pak dopadů těchto interakcí na fikční část hry a 

celkové vyznění příběhu. Protoţe je tato tabulka významným zdrojem informací o 

fikčním světě této hry, tak bude dále citována i v následující části. 
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3.3.2 Fikce 

Jak jiţ bylo řečeno, tak v Papers, please je hráč postaven do role imigračního 

inspektora v zemi jménem Arstotzka. Hraniční přechod, kde se hra odehrává, se 

jmenuje East Grestin a byl nově otevřen po skončení šestileté války se sousední zemí 

jménem Kolechia. Z některých indicií lze vyčíst, ţe Grestin je město, které je rozdělené 

hranicí napůl, podobně jako Berlín v období studené války. Hned na začátku hry se hráč 

dozvídá, ţe jeho jméno bylo vylosováno v zaměstnanecké loterii a na jejím základě mu 

byla přidělena právě práce imigračního úředníka. Dále se hráč dozvídá, ţe mu byl 

přidělen byt kategorie 8, kam se má ihned přestěhovat i se svou rodinou. Zajímavé je, ţe 

ačkoliv různé země vystupující ve hře jsou fiktivní (kromě Arstotzky a Kolechie jsou to 

ještě Obristan, Impor, United Federation a Republia), tak časově je hra zařazená zcela 

konkrétně a odehrává se na přelomu listopadu a prosince 1982. Z různých momentů je 

zjevné, ţe vztahy mezi oběma zeměmi jsou poměrně napjaté. Informace o politické 

situaci se hráč dozvídá kaţdé ráno z novinových titulků, které mu jsou předkládány. 

Napjaté vztahy mezi Kolechií a Artstotzkou jsou vidět i ve hře samotné na základě 

několika teroristických útoků, které mají na svědomí občané z Kolechie, nebo třeba také 

na základě jízlivých poznámek, které si hráč vyslechne z úst některých lidí 

s Kolechijským pasem. V průběhu hry je hráč stavěn před řadu morálních dilemat, coţ 

můţe být dobře vidět i v tabulce s jednotlivými konci (tab. 2). Zjednodušeně řečeno má 

hráč tři hlavní směry, kterými můţe své herní chování směřovat. Tím prvním je 

absolutní poslušnost a loajalita reţimu. Tím druhým je snaha o emigraci a její případná 

realizace. Třetím směrem je potom podpora revolucionářů z hnutí EZIC. V závislosti na 

konkrétních situacích pak ale můţe hráč různé přístupy i kombinovat. Záleţí vţdy na 

konkrétních rozhodnutích.  S kaţdým dalším dnem se v důsledku napjaté politické 

situace také zvyšuje byrokratická zátěţ na inspektora (reprezentovaného hráčem) a po 

lidech, kteří chtějí překročit hranici je vyţadováno stále více a více různých dokumentů.  

3.3.2.1 Totální pronikání politiky do všech aspektů života 

Tento prvek lze v Papers, please opakovaně nalézt. Uţ na začátku, kdy se 

dozvídáme, ţe hlavnímu hrdinovi bylo přiděleno zaměstnání, do kterého zřejmě musí 

nastoupit, pokud nechce být perzekuován. Dále je mu přidělen byt, do kterého se má 

nastěhovat i s rodinou. V tomto případě můţe být pronikání politiky do soukromé sféry 

ještě vnímáno jako poměrně pozitivní. Z informací dostupných ve hře víme, ţe se hráč 

v roli inspektora stěhuje i s rodinou z malé vesnice, kterou v jedné části hry dokonce 
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postava inspektora označuje poměrně pejorativními výrazy. Tak či onak to nic nemění 

na tom, ţe občané státu Arstotzka nemají svobodu ve volbě povolání. Negativním 

rozměrem tohoto pronikání politiky do intimní sféry ve hře Papers, please pak můţe být 

například situace, v níţ se nedokáţe hráč dostatečně dobře postarat o svoji rodinu a je za 

to státem trestán ztrátou zaměstnání a odsunutím zpět do své vesnice. Dále je 

z některých situací zjevné, ţe stát je schopen provádět poměrně detailní kontrolu 

různých aktivit u svých občanů včetně jejich příjmů (lze vidět na situaci, kdy hráč 

přijme úplatek od EZICu a hned další den je potrestán). V pozdějších fázích hry má hráč 

za úkol konfiskovat pasy obyvatel Arstotzky, z čehoţ vyplývá, ţe jsou omezeni ve svém 

právu vycestovat ze země.  

3.3.2.2 Strana 

O fungování politického systému a jeho institucích se hráč Papers, please 

nedozví prakticky vůbec nic. Není zde řečeno, kdo systém vede a za jakých okolností. 

Z dokumentů a některých novinových titulků je vidět, ţe v Artstotzce funguje několik 

různých ministerstev, přičemţ hráč v roli inspektora spadá přímo pod Ministry of 

admission
6
. V několika momentech se také hráč dostává do kontaktu s kontrolorem 

z ministerstva informací, coţ připomíná eufemické názvy ministerstev v Orwellově 

1984, protoţe ministerstvo informací se zabývá především prověřováním svých občanů. 

Tak či onak se nedozvídáme z ţádného momentu ve hře nic o existenci strany či 

podobné organizace nebo vůdce, který by v čele takové organizace či státu stál.  

3.3.2.3 Ideologie 

O ideologii se také nedozvídáme v podstatě vůbec nic. Jediné, co je programově 

prosazováno a vyţadováno od obyvatel je loajalita k jejich vlastní zemi. Stejně tak je ze 

hry zjevné (konec 2), ţe jednou ze ţádoucích hodnot je rodina a podpora trvalého růstu. 

Ovšem ideologii jako takovou zde vůbec nenalezneme. Zajímavé je, ţe na oficiálních 

stránkách hry je uvedeno, ţe se odehrává v komunistické zemi Arstotzka [Papersplea.se 

2013]. Navzdory tomu nenalezneme ve hře příliš mnoho indicií o tom, ţe by se jednalo 

o zemi vedenou komunistickou ideologií. Jediné prvky, které by byly v souladu s touto 

ideologií, je způsob rozhodování o zaměstnání shora a státem přidělované bydlení.  

Nevyjasněnost ideologie je v souladu i s tím, co o hře říká samotný tvůrce Lucas Pope, 

                                                 
6
 Zde je opět trochu problematické vytvářet český překlad. Nejbližší ekvivalent by pravděpodobně byl 

Ministerstvo vstupu. Každopádně anglický termín admission znamená vstup či přijetí nebo přístup.  
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kdyţ v jednom z rozhovorů mluví o Arstotzce jako o komunistické nebo dystopicky 

fašistické zemi [Cullen 2014]. Jeho slova tak můţou ukazovat, ţe propracovaná 

ideologie pravděpodobně nestála v centru jeho zájmu jako vývojáře.   

3.3.2.4 Propaganda 

Jediným médiem, které má hráč moţnost ve hře vidět jsou noviny, jejichţ 

nadpisy si můţe přečíst na začátku kaţdého dne. Tyto noviny se jmenují Pravda 

Arstotzky (The Truth of Arstotzka), coţ samo o sobě naznačuje určité ideové zabarvení. 

Realita je však taková, ţe nadpisy neodpovídají zcela tomu, co bychom mohli od 

případného propagandistického média očekávat. O všech událostech, které se odehrají 

za přítomnosti hráče, informuje odpovídajícím způsobem, bez nějaké zásadní 

manipulace. Navíc informuje i o informacích, které nejsou pro reţim lichotivé, jako je 

například únik dokumentů z jednoho z ministerstev. Některé nadpisy dokonce znějí 

k reţimu aţ kriticky. Například kdyţ se v novinách můţeme dočíst, ţe Ministerstvo 

vstupu není schopné dostatečně zajistit hranice. Kromě těchto novin není ve hře 

v podstatě pro propagandu prostor a ani jí není věnována větší pozornost.  

3.3.2.5 Teror 

Ze strany státu ve hře nalezneme jen minimální projevy teroru. Jediné zásadní 

projevy teroru jsou vidět u některých konců. Zdá se, ţe tresty uplatňované v Arstotzce 

nejsou vţdy zcela proporcionální proviněním. Trest smrti se zdá být poměrně běţným 

trestem stejně jako nucené práce. I tak tyto tresty zcela neodpovídají pojetí teroru 

v totalitních zemích. Ten by totiţ měl být jiţ z principu nespravedlivý a slouţí 

především k prosazování ideologie [Arendtová 1996: 627]. Zde se ale zdá, ţe se jedná 

pouze o tresty na základě různých provinění. To, ţe tresty jsou poměrně přísné, 

znamená, ţe se můţe jednat o autoritativnější společnost, ale ne nutně o totalitu. Jeden 

z mála momentů, který by mohl alespoň částečně odpovídat totalitnímu teroru, je zjevná 

všudypřítomná kontrola a opakované audity. Ty nejsou přímo terorem, ale jsou běţně 

jeho součástí. Zajímavým momentem je potom také situace, kdy hráč na dotazování 

kontrolního inspektora předloţí některé dokumenty, které dostal od agenta EZICu. 

Ačkoliv hráč nemusel s EZICem jakkoliv spolupracovat a v podstatě v takové situaci 

chtěl pouze poslušně odevzdat důkazy, tak je stejně potrestán a hra končí. Tato situace 

jako jedna z mála připomíná fungování spravedlnosti v plně totalitním státě.  
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3.3.2.6 Politické náboženství 

Snad jediný prvek politického náboţenství, který bychom ve hře mohli nalézt je 

oficiální pozdrav „Sláva Arstotzce“ (Glory to Arstotzka), kterým hráče zpravidla zdraví 

občané Arstotzky a jeho nadřízení. Tím, ţe se v podstatě jedná o neustále opakovanou 

mantru s ryze symbolickým obsahem, podobně jako u nacistického pozdravu 

v hitlerovském Německu, lze povaţovat tuto průpovídku za součást politického 

náboţenství.   

3.3.2.7 Modernita 

Prvek modernity je ve hře Papers, please dodrţen. Jak bylo řečeno, tak hra se 

odehrává v roce 1982 a tomu odpovídá i úroveň modernizace herního prostředí. Z toho, 

co lze ve hře vidět odpovídá ţivotní úroveň v Arstotzce některému ze satelitů 

východního bloku v osmdesátých letech.  

3.3.3 Shrnutí 

Papers, please je unikátní tím, ţe na malém prostoru dává hráči moţnost poměrně 

velkého mnoţství voleb. Dává mu tedy moţnost udělat si vlastní názor na jednotlivé 

aktéry příběhu a podle toho se rozhodnout. Na rozdíl od většiny her se zde hráč dostává 

do role obyčejného člověka, na kterého jsou vyvíjeny tlaky z několika stran (ze strany 

rodiny, nadřízených a dalších osob, které potkává ve své práci). Ačkoliv se tato hra 

prezentuje jako dystopický thriller, tak celkový obraz, který dostáváme o herním světě, 

není příliš dystopický nebo totalitární. Zcela zde chybí byť jen základní ideologie nebo 

propaganda. Stejně tak můţeme sledovat, ţe se do Arstotzky stěhuje poměrně velké 

mnoţství imigrantů, coţ bychom u totalitní či dystopické společnosti rozhodně 

neočekávali. O něco více lze ve hře sledovat některé vnějškové projevy totalitarismu, 

ale i ty jsou dost minimalistické. Na rozdíl třeba od Half-life 2 není hráč v podstatě 

tlačen do toho, aby proti politickému systému v herním světě bojoval, ale záleţí pouze 

na jeho vlastních rozhodnutích.  

Podobně jako u Half-life 2, tak i zde tvoří politický systém ve fiktivním světě 

rámec pro mechanismy kontroly.  Hráč dostává základní instrukce v podobě oficiálního 

bulletinu Ministerstva vstupu. Podle nich se musí řídit, pokud nechce dostat 

napomenutí. Stejně tak některé konce hry se spustí po interakci s některou postavou 

(vyšetřující z Ministerstva informací, nebo přímý nadřízený z Ministerstva vstupu). 

Tedy autorita těchto postav je fikční reprezentací herního protokolu. Samotný tvůrce 
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hry, Lucas Pope řekl v jednom ze svých interview: „Během práce na této hře jsem 

zjistil, ţe toto komunistické nebo fašistické prostředí funguje velmi dobře jako herní 

mechanika, protoţe můţete říct hráči, co má dělat a nemusíte přitom vysvětlovat proč.“ 

[Cullen 2004, přeloţil autor] Pomineme-li, ţe Pope nerozlišuje mezi komunismem a 

fašismem, jak bylo rozebráno výše v textu, tak je zajímavé, ţe v podstatě potvrzuje 

celou hypotézu o tom, ţe totalitní tématika slouţí dobře pro vysvětlení kontroly ve 

videohrách. Nutno ale podotknout, ţe hra Papers, please zobrazuje pouze jeden velmi 

specifický výsek totalitní společnosti a ne reţim jako celek. To můţe slouţit jako jedno 

z vysvětlení, proč v ní některé prvky totalitarismu nejsou příliš propracované.   

3.4 Wolfenstein: the New Order 

Hra Wolfenstein: the New Order vyšla v květnu roku 2014 jako deváté volné 

pokračování hry Castle Wolfenstein (Muse Software) z roku 1981. Byla vytvořená 

studiem MachineGames a distribuována společností Bethesda Softworks. Hra je 

poměrně typickým zástupcem her ţánru first person shooter, coţ částečně vychází i 

z toho, ţe jeden z prvních dílů v této sérii s názvem Wolfenstein 3D (iD Software 1992) 

je povaţován za zakladatele toho ţánru. Stejně jako v ostatních dílech tak i v tomto 

vstupuje hráč do role amerického rangera B. J. Blazkowicze, který v alternativních 

dějinách druhé světové války bojuje proti německým nacistům. Pro celou sérii je 

příznačná silná stylizace připomínající třeba některé hollywoodské akční filmy. Většina 

jejích her si klade důraz na poměrně naturalistické zobrazení násilí a do válečně-

historické tématiky také přimíchává okultní či vědeckofantastické prvky. Většinu dílů 

v sérii také provázeli určité kontroverze kvůli tomu, ţe přímo zobrazuje nacistickou 

ikonografii. Z tohoto důvodů byla většina dílů série zakázána v Německu, kde je 

jakékoliv zobrazování nacistických symbolů zakázáno zákonem. Z tohoto důvodu tvůrci 

německou verzi hry Wolfenstein: the New Order cenzurovali, aby zcela nepřišli o 

německý trh. Svastiky ve hře jsou tak nahrazeny logem Wolfenstein, runy příslušníků 

SS různými geometrickými obrazci, nacistický politický systém je označován pouze 

jako das Regime a z jedné scény zcela zmizí nacistický pozdrav [Hernandez 2014]. 

Německá cenzura je zde zmiňována proto, ţe má určitý přesah do analyzovaného 

tématu. Striktnost německých zákonů upravujících zobrazování nacistických symbolů je 

totiţ reakcí na skutečný totalitarimus. Paradoxem nicméně zůstává, ţe tyto zákony, 

které mají slouţit jako ochrana před propagací nacismu, cenzurují hru ( pouţívají tedy 

nástroj, který totalitarismus vyuţívá běţně) která je k nacismu kritická a nacisti jsou v ní 



   

 

52 

  

zobrazováni jako antagonisté. Cenzura tedy v tomto případě neslouţí zcela svému 

původnímu cíli.  

Kritika přijala hru Wolfenstein: the New Order veskrze pozitivně. Hra obdrţela 

mnoho nominací na hru roku a jednu z nich také proměnila [Dale 2015]. Všech devět 

her v této sérii bylo z velké části přijato kritikou kladně. Nutno podotknout, ţe různé 

díly pocházejí od různých tvůrců. Za úvahu pak stojí otázka, jestli je téma boje proti 

nacistům obecně povaţováno v hráčské komunitě za atraktivní, a proto je tato série stále 

úspěšná.  Svou roli zde můţe hrát to, ţe s globálním odsouzením nacistického hnutí ke 

kterému došlo po druhé světové válce, můţe docházet k určité dehumanizaci nacistů a 

hráč pak nemá problém ospravedlnit si vůči nim prováděné virtuální násilí.  

3.4.1 Pravidla 

Wolfenstein: the New Order je typickým zástupcem svého ţánru, tedy stříleček 

z pohledu první osoby. Hráč sleduje veškeré herní dění z pohledu hlavního hrdiny. 

Úsporné rozhraní ukazuje pouze počet nábojů, zdraví a brnění. Samotné rozhraní nemá 

ţádný větší přesah do fikčního světa hry. Hráč ve hře prochází různé lokace, které lze 

v podstatě projít jen jediným způsobem. V těchto lokacích potkává různé druhy nepřátel 

od řadových vojáků, aţ po různé druhy robotů nebo jiných více obrněných nepřátel. 

Z herního hlediska si hráč můţe zpravidla vybrat, jestli chce raději zvolit cestu 

nenápadného plíţení a tiché likvidace nebo přímého útoku. Ve hře se často nacházejí 

důstojníci, kteří pokud nejsou zabiti potichu, tak spustí poplach a zavolají posily. 

V některých místech tedy hra směřuje k tomu, aby se hráč snaţil hrát nenápadně, ale 

nijak ho k tomu násilně nenutí.  

Co se inventáře týče, tak hráč má k dispozici několik druhů zbraní, do kterých 

můţe sbírat náboje. Dále můţe na různých místech najít různé předměty, které mu 

doplní zdraví nebo brnění. Trochu neobvyklou mechanikou je moţnost pouţívat dvě 

střelné zbraně v jednu chvíli a to i včetně těţkého samopalu. Tento prvek odpovídá jiţ 

zmíněné stylizaci celé hry. Současně je ale typickým příkladem Juulovi inkoherence. 

Hlavní hrdina je schopen drţet v kaţdé ruce jednu z těţkých zbraní, které jsou určené 

pro obouruční pouţívání a přitom míří stejně přesně, jako kdyţ střílí jednou zbraní. Hra 

přitom nedává v tomto směru ţádné vysvětlení. 

Mimo běţných zbraní je zde ještě laserová puška, která se dá dobíjet na 

terminálech, které hráč po cestě nachází. Tato zbraň také slouţí k překonání některých 

fyzických překáţek (přetaví řetěz, zničí brzdu u výtahu). Stejně tak je tato zbraň 
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pouţívána k vytvoření díry v plotech nebo určitém druhu plechu. Kromě jiţ zmíněných 

předmětů můţe ještě hráč interagovat s některými objekty v okolí, přičemţ za zmínku 

stojí především novinové útrţky, které lze nalézt v různých částech hry a které odhalují 

některé informace o herním světě. Ve hře je navíc pár dalších elementů (šperhání 

zámků, příleţitostné pouţití dopravních prostředků), ale ty mají jen okrajový vliv na 

celou herní zkušenost. 

Pokud jde o moţné interakce, tak kromě jiţ zmiňované moţnosti hrát některé 

pasáţe raději s tichým nenápadným přístupem, toho v jednotlivých lokacích hráč moc 

ovlivňovat nemůţe. Je zde ale několik momentů, ve kterých hra staví hráče před některá 

rozhodnutí týkající se herních postav. Nejdůleţitější moment, ve kterém se hráč musí 

rozhodovat je hned na konci úvodní části, kdy je hráč v roli hrdiny donucen generálem 

Deathsheadem vybrat jednoho ze svých spolubojovníků, který se následně stane obětí 

brutálních experimentů. Pokud hráč nevybere ani jednoho, tak generál zavraţdí oba dva 

včetně hlavní hrdiny a hra končí. Hráč je tak postaven před volbu, ve které ani jedna 

moţnost není dobrá. Toto rozhodnutí má následně vliv na to, která z postav bude 

hlavního hrdinu provázet dále v příběhu. Je ale dobré podotknout, ţe na celkové 

vyznění příběhu nemá tato volba velký vliv. Postava, kterou hráč nepošle na smrt, se tak 

v daných situacích chová stejně (byť s vlastními dialogy), nezávisle na tom, kterého 

z vojáků hráč vybral. Dále jsou ve hře ještě dva klíčové momenty, ve kterých má hráč 

moţnost rozhodnout se, jestli zabije některou ze záporných postav. Pokud se však 

v obou případech hráč rozhodne, ţe danou postavu ušetří, tak ta záhy stejně zemře. 

Tedy z hlediska pravidel tato volba nemá ţádný vliv, ale pro celkové vyznění příběhu 

můţe hrát svou roli.   

3.4.2 Fikce 

Wolfenstein: the New Order je specifický tím, ţe se sice odehrává v alternativní 

historii, ale ve svém počátku je zaloţen na skutečných reáliích. Při reprezentaci 

nacistického reţimu zde tedy tvůrci mohli vycházet z reálného historického nacismu. 

Nazvdory tomu, ale bude v této kapitole totalitarismus analyzován pouze na základě 

toho, co je zobrazené ve hře. Tedy ačkoliv reálný nacismus splňoval všechny definiční 

znaky totalitarismu, tak to neznamená, ţe je musí splňovat jeho zobrazení ve 

Wolfenstein: the New Order.  

Úvodní část hry se odehrává v alternativních dějinách roku 1946, kdy nacisté 

vyhrávají válku především díky novým technologickým vynálezům. Při spojeneckém 



   

 

54 

  

útoku na pevnost generála Willhelma Strasse přezdívaného Smrtihlav (Deathshead), 

který má na starosti experimentální výzkum a vývoj zbraní, je hráč v roli B. J. 

Blazkowicze zajat i s ostatními členy své čety a je donucen jednoho z nich vybrat pro 

generálovy zvrhlé experimenty prováděné na lidech. Zbývajícím muţům včetně 

Blazkowicze se podaří nakonec uprchnout. Ten je však při útěku trefen šrapnelem do 

mozku a následujících 14 let stráví v sanatoriu ve vegetativním stavu. Probírá se znovu 

aţ v roce 1960 a poté, co se mu podaří osvobodit jednoho z přeţivších členů své staré 

čety (v závislosti na tom, koho hráč vybral jako oběť experimentu) se připojí k hnutí 

odporu. V průběhu hry se tak účastní řady diverzních akcí, během kterých hráč zjistí, ţe 

většina pokročilé nacistické technologie pochází od prastaré a tajné ţidovské sekty 

s názvem Da'at Yichud. Nakonec se hnutí odporu s pomocí Blaskowicze a některých 

technologií pocházejících od této sekty podaří dobýt pevnost generála Strasseho a jeho 

samotného zabít. Hra končí v okamţiku kdy těţce zraněný Blazkowicz po souboji 

s generálem v jednom z nejvyšších pater pevnosti dává povel k vypálení jaderné střely, 

která má pevnost včetně laboratoří zničit. Hráč je tedy opět postaven do situace, kdy 

musí nějakým způsobem bojovat proti reţimu a nakonec se mu podaří zasadit mu 

významnou ránu.  

Rok 1960 vypadá ve hře Wolfenstein: the New Order zcela jinak neţ tomu 

historicky bylo. Z útrţků novin se hráč můţe dozvědět, jakým způsobem ovládlo 

nacistické Německo postupně všechny kontinenty. Důleţitými událostmi v této 

alternativní časové linii je potom například shození atomové bomby na Manhattan 

v roce 1948, přistání německých astronautů na Měsíci v roce 1951 nebo vybudování 

mostu přes Gibraltar v roce 1957. Z jednotlivých útrţků si lze odvodit, ţe nacisté 

postupně ovládli všechny kontinenty, přičemţ na některých z nich dochází 

k organizovanému odporu. Zmíněné novinové útrţky nicméně nepocházejí jenom 

z německých novin, ale třeba také z anglických a amerických, takţe si hráč můţe sám 

udělat na jednotlivé události názor a základě různých zdrojů. 

3.4.2.1 Totální pronikání politiky do všech aspektů života 

Prvek totálního pronikání politiky do všech aspektů ţivota není ve hře tolik 

rozvinutý, protoţe hráč přichází pouze minimálně do styku s obyčejnými obyvateli 

nacistické říše. Z toho mála co lze vidět, se ale dá soudit, ţe tato tendence je zde 

přítomná. Například v jedné části hry projíţdí hráč přes nacisty spravované Polsko. Zde 

je vidět, ţe celá země je plná vojenských kontrolních stanovišť a dá se předpokládat, ţe 
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pohyb obyčejných lidí přes tato stanoviště není zcela svobodný. V jiných scénách, které 

se odehrávají v Berlíně, je jasně zobrazeno, ţe takřka veškeré dění na ulicích je trvale 

kontrolováno velkým mnoţstvím kamer. Veřejná kontrola však sama o sobě ještě 

nedokazuje totální pronikání politiky do všech aspektů ţivota. Za tímto účelem bychom 

museli vidět, jakým způsobem proniká ideologie lidem do soukromé sféry, kariéry či 

vzdělávání a tyto jevy nejsou ve Wolfenstein: the New Order nějak komentovány či 

zobrazeny.   

3.4.2.2 Strana 

Ačkoliv v Německu ve 40. letech byla role strany v rámci politického systému 

zcela zásadní, tak ve Wolfenstein: the New Order není o straně nebo nějaké ekvivalentní 

organizaci vůbec ţádná zmínka. Ve hře je vyuţita stejná ikonografie jako v případě 

válečného Německa. Na uniformách některých důstojníků tak můţeme vidět blesky SS, 

ale o samotné organizaci SS také ve hře nepadne jediná zmínka. Nedozvídáme se také 

nic o vedení nacistického reţimu. Jediná zmínka o Adolfu Hitlerovi v celé hře pochází 

z jednoho z novinových útrţků z roku, kde je zmíněn Hitlerův proslov o tom, jak chce 

dosáhnout světového míru. Hlavní antagonista hry, generál Strasser, je očividně 

prominentní osobností reţimu, protoţe má na starosti všechen technologický vývoj, ale 

nikde není řečeno, ţe by měl nějaký přímý mocenský vliv.  

3.4.2.3 Ideologie 

Ideologie není ve hře Wolfenstein: the New Order nikde explicitně vysvětlena, 

ale z některých momentů lze opět odvozovat některé základní myšlenky, které reţim 

prosazuje. Ačkoliv zde nenajdeme ţádné specifické zmínky antisemitismu a rasismu, 

který byl v historickém nacismu ideologickým pilířem, tak zde jsou třeba zmínky o tom, 

ţe reprezentanti reţimu chodí pravidelně do psychiatrické léčebny, ve které stráví B. J. 

Blazkowicz 14 let ve vegetativním stavu, aby si vyţádali pravidelný přísun mentálně 

nemocných na lékařské experimenty. Zdá se tedy, ţe důraz reţimu na to, aby populace 

byla „očištěna“ od lidí, kteří dostatečně nesplňují představu duševně a fyzicky zdravého 

jedince, je přítomný i zde. V jiţ zmíněném novinovém útrţku z roku 1946 je citován 

Hitlerův proslov, ve kterém mluví o tom, ţe Rusové, Angličané a Američané a ostatní 

„paraziti“ pokleknou před vládnoucí rasou. Zdá se tedy, ţe základní prvky nacistické 

ideologie, v nichţ jsou němci vykresleni jako nejvyšší rasa, která musí zvítězit, jsou 

zachovány. Na druhou stranu je ale tento smyšlený úryvek z roku 1946 a nelze soudit, 
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do jaké míry se ideologie mohla změnit v roce 1960. Reţim v roce zjevně 1960 klade 

velký důraz na technologický pokrok a zdá se, ţe moderní technologie se stávají 

důleţitou hodnotou pro reţim a potvrzují tak jeho nadřazenost. To dává také smysl 

v kontextu toho, ţe v alternativní historii Wolfenstein: the New Order vyhráli nacisté 

válku právě díky technologické převaze. 

3.4.2.4 Propaganda 

Propaganda je ve hře Wolfenstein: the New Order poměrně jasně viditelná. 

Kromě novinových zpráv, které mají tendenci být jasně hodnotící a dopředu formují 

názor čtenáře na danou věc, můţe hráč na mnoha místech ve hře nalézt různé 

propagandistické plakáty, které zpravidla především vyzdvihují různé technologické 

pokroky reţimu. Především pak jeho misi na měsíc a výzkumnou stanici, která je zde 

postavena. I zde se však propaganda nezastaví, protoţe lze ve hře také například nalézt 

plakáty s textem: „příští zastávka: Venuše“ Za nepřímou součást propagandy můţe být 

povaţována i monumentální architektura, kterou můţe hráč vidět například v částech 

hry, které se odehrávají v Londýně, kde během nacistické nadvlády očividně vyrostly 

široké bulváry vhodné především pro vojenské přehlídky ne nepodobné těm, které 

navrhoval Albert Speer pro Berlín. Propaganda je tedy zobrazena poměrně nenásilným 

způsobem, ale je zde dostatečně vidět.     

3.4.2.5 Teror 

Teror je ve hře Wolfenstein: the New Order jeden z nejvíce zdůrazněných prvků. 

To lze vidět například ve scéně, kdy nacisté přijedou do zmiňované psychiatrické 

léčebny a nemají problém pouţít poměrně svévolným způsobem násilí a to jak proti 

pacientům, tak také proti lékařům v této instituci. Podrobněji je pak teror vykreslen 

v kapitole, kde Blazkowicz infiltruje věznici Eisenwald v Berlíně, aby osvobodil 

některé členy hnutí odporu. Zde můţe hráč vidět jasné známky násilí a mučení, které je 

prováděno na místních vězních. Nejvíce je pak motiv teroru rozvinut pravděpodobně 

v kapitole, která se celá odehrává v pracovním a vyhlazovacím táboře v Chorvatsku.  

Z toho co lze ve hře vidět jsou zde vybíráni z příchozích ti práceschopní a všichni 

ostatní jdou rovnou do plynové komory. Stejně jako tomu bylo ve skutečných 

koncentračních táborech, tak i zde jsou zjevně vězni postaveni do pozice, kdy jejich 

ţivot nemá ţádnou cenu a kdy u nich dochází postupně k zabití právní i morální osoby a 

individuality v člověku, tak jak to popsuje například Hannah Arendtová [1996: 608-
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610]. Není zde ovšem vůbec řečeno, jaký typ osob je do tábora přivezen. Jediný vězeň, 

se kterým hráč mluví o tom, jak se do tábora dostal, mu odpoví, ţe bojoval proti reţimu 

v Africe, aţ byl nakonec zatčen. Tento případ ale úplně neodpovídá teroru, který je 

vykonáván podle ideologického klíče na některých skupinách osob. Nelze samozřejmě 

příliš mnoho soudit na základě výpovědi jednoho vězně o celém osazenstvu věznice. 

Spíše je zajímavé, ţe otázce původu a přečinů vězňů zde není věnován ţádný prostor a 

tábor tak plní z velké části především roli hrůzných kulis. 

3.4.2.6 Politické náboženství 

Politické náboţenství je ve hře vidět především v momentech, které kopírují 

nacistickou realitu ze 40. let. Ve hře tak můţeme například zaslechnout nacistický 

pozdrav nebo vidět budování kultu osobnosti okolo některých prominentů reţimu. To 

lze například vidět ve zmiňovaném pracovním táboře, kde jsou v některých budovách 

rozvěšeny veliké portréty frau Engel, která je ředitelkou tábora. Z hlediska politického 

náboţenství jsou pak také zajímavé některé lokace v pevnosti generála Strasseho, kde 

jsou na různých místech ve zdech vytesány různé slogany, které vyzdvihují některé 

nacisty uznávané hodnoty a které by bylo moţné povaţovat za projevy politického 

náboţenství, protoţe připomínají spíše mantry neţ nějaká zásadní sdělení. Zde uvádím 

jen pár příkladů za všechny: „Vítězství skrze boj“, „Síla skrze vědu a pokrok“, „Naše 

páteř je z oceli“ a podobné.  

3.4.2.7 Modernita 

Předpoklad modernity je v této hře více neţ splněn a to i z toho důvodu, ţe 

minimálně po technologické stránce je reţim v některých směrech, rozvinutější neţ je 

tomu v současnosti. Zajímavé nicméně je, ţe předpoklad modernity vychází především 

z toho, ţe moderní společnost mnohem lépe umoţňuje myšlenkovou i fyzickou kontrolu 

svých obyvatel [Balík, Kubát 2004: 24]. Ve hře Wolfenstein: the New Order ale 

můţeme vidět, ţe nové technologie jsou vyuţívány především pro válečné účely (tedy 

fyzickou kontrolu), ale nevidíme zde nějaké zásadní vyuţití nových technologií pro 

kontrolu a propagandu.  

3.4.3 Shrnutí 

Zobrazení totalitarismu vychází v případě Wolfenstein: the New Order z jiného 

kontextu neţ je tomu u ostatních zkoumaných her, protoţe částečně vychází 
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z historického totalitarismu. Navzdory tomu neodpovídá reprezentace nacistické totality 

v alternativní historii roku 1960 zcela teoretickému vymezení totalitarismu. Stejně jako 

v případě Half-life 2 či Papers, please, tak i zde je pouze minimálně nastíněná rozvinutá 

otázka ideologie, na které ale reálné totalitarismy stojí. Na druhou stranu ale stojí za 

zmínku, ţe je zde alespoň nastíněný určitý ideologický posun směrem k víře v 

technologický pokrok. Vnitřního fungování politického systému pak není v této hře 

popsáno prakticky vůbec. Na druhou stranu je zde kladen poměrně velký důraz na 

vnějškové projevy totalitarismu. Prvním z takových vnějších projevů je teror, který 

reţim provádí na svých obyvatelích a tím druhým je propaganda, na kterou je v této hře 

kladen poměrně velký důraz na několika místech.  

Stejně jako v případě Half-life 2, tak i zde je hráč postaven do pozice, kdy nemá 

jinou moţnost, neţ se stát součástí násilného odporu proti reţimu, který nakonec končí 

jeho citelným poškozením. Není nijak moţné, aby se hráč rozhodl, ţe bude s reţimem 

v rámci moţností konformní nebo s ním dokonce kolaboroval. Jakkoliv tedy hráč musí 

přijmout předpoklad, ţe brutální násilí prováděné na nacistech je v pořádku, tak jsou 

zajímavé zmiňované scény, kde se hráč můţe rozhodnout, jestli zavraţdí nebo 

nezavraţdí některé z hlavních antagonistů. Zde totiţ tvůrci nechávají hráče, aby sám 

posoudil, jestli si dané postavy na základě událostí ve hře zaslouţí smrt jeho rukou nebo 

ne. Ve Wolfenstein: the New Order není fiktivní totalitní reţim příliš vyuţit pro splynutí 

mechanismů kontroly. Většinou je totalitní reţim a jeho zástupci jednoduše zobrazen 

jako protivník. Jednou z výjimek je zmiňovaná scéna, kde je hráč donucen vybrat si, 

koho ze svých spolubojovníků pošle na smrt. Pokud se nerozhodne ani pro jednoho, tak 

zemřou všichni včetně hlavního hrdiny. Jedná se tak o situaci, kde jsou všechna řešení 

špatná a některé dokonce horší neţ jiné. Do jisté míry to opět můţe fungovat jako 

metafora kontroly ve hrách. Bylo by extrémní tvrdit, ţe hry vţdy staví hráče do situací, 

kde jsou jen špatné volby, ale podobné je to v tom smyslu, ţe hra vytváří dané moţnosti 

a nechává hráče, aby si vybral. Kontrolu nad tím, jaké má moţnosti, ale má vţdy 

počítač skrze protokol. V této konkrétní situaci na sebe protokol jako nástroj kontroly 

podobu generála Strasseho. To odpovídá hypotéze o tom, ţe totalitní prostředí ve hrách 

můţe slouţit jako nástroj, který více zpřístupní kontakt mezi hrou jako protokolem a 

hráčem. 
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3.5 BioShock 

BioShock je hra vytvořená v roce 2007 studiem 2K Boston a distribuovaná 

společností 2K Games. Jedná se o zástupce ţánru first person shooter, který v sobě 

nicméně obsahuje i některé prvky role playing game
7
. Hráč v ní přebírá roli pasaţéra, 

který přeţije havárii letadla nad oceánem a dostane se do dystopického města na dně 

oceánu. Na základě úspěchu, který tato hra sklidila, byla vytvořená dvě další 

pokračování, takţe se jedná o první díl série. Hra nicméně funguje z hlediska příběhu 

zcela nezávisle na ostatních dílech. V některých ohledech (především herních 

mechanikách) je hra povaţována za duchovního nástupce hry  System shock (Origin 

Systems 1994). Společně s Half-life byl System Shock hrou, která významně rozvinula 

hry z pohledu první osoby, které kromě akce kladou důraz i na příběh. BioShock 

navazuje na System Shock právě v tom smyslu, ţe klade velký důraz na vykreslení 

herního prostředí a příběhu. Současně dává do někdy opakujícího se prostředí her 

hraných z prvního pohledu i některé herní mechaniky, které v tomto ţánru nejsou příliš 

běţné.  

BioShock se setkal ve své době s velmi příznivou kritikou. Hra byla oceňována za 

dobrou rovnováhu mezi herní zkušeností a herním světem a některými byl navíc 

oceňován i její politický přesah [Onyett 2007, Barrat 2007, Gerstmann 2007]. Hra 

obdrţela řadu různých cen a na serveru Metacritic drţí i v současné době na 

dlouhodobých ţebříčcích velmi vysoké pozice
8
. BioShock se tak stal respektovanou 

značkou, která vedla ke vzniku jiţ zmíněných pokračování.  

3.5.1 Pravidla 

Hru vidí hráč stejně jako Half-life 2 nebo Wolfenstein: the New Order přímo 

z pohledu hlavního hrdiny. Kromě tradičních prvků her ţánru first person shooter (tedy 

střílení na nepřátele a procházení herních map) je zde několik dalších prvků. Mimo 

zbraně pouţívá hráč ještě zvláštní schopnosti - plasmidy, které získal díky genetické 

modifikaci (jak k těmto dovednostem hlavní hrdina přišel, bude více rozvedeno v části 

týkající se fikce). Například tak můţe zapalovat věci, dávat elektrické šoky a podobně. 

Těchto modifikací je ve hře poměrně velké mnoţství a v jednu chvíli jich můţe hráč 

vyuţívat jen omezený počet. Je tedy na něm jestli se rozhodne specializovat svůj herní 

                                                 
7
 V českém jazyce se používá zpravidla pro tento žánr volnější překlad hra na hrdiny, i když přesněji by 

byl asi pojem rolová hra.  
8
 Třetí místo mezi hrami na Xbox 360, páté místo mezi PC hrami a 12 místo mezi hrami na PlayStation 3 

[Metacritic.com 2016]. 
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styl nějakým směrem nebo jestli zvolí nějaký vyváţenější přístup. Dále můţe hráč 

různým způsobem modifikovat své zbraně a vyuţívat u nich různé druhy střeliva. Také 

můţe vyrábět nové věci z různých součástek, které nachází v herním světě. Ve hře je i 

elementární ekonomický systém, ve kterém hráč na různých místech nachází dolary, 

které můţe později utratit v různých automatech za munici, zdraví a jiné předměty. 

Herní prostředí také skýtá různé další interakce – elektrický proud se chová jinak 

k nepřátelům ve vodě, led lze rozmrazit ohněm a podobně. Všechny tyto prvky jsou zde 

uváděny jako ilustrace toho, ţe hra má vzhledem ke svému ţánru poměrně komplexní 

mechaniky.    

Kromě standardního procházení jednotlivých lokací, překonávání nepřátel a plnění 

základních příběhových úkolů je zde ještě několik vedlejších činností. Hráč můţe 

v průběhu celé hry na různých místech sbírat audio záznamy, ze kterých se dozvídá 

historii o různých osobách, které v podvodním městě ţili nebo ţijí.  

Inventář předmětů je také poměrně rozsáhlý na hru tohoto ţánru, jak jiţ bylo 

naznačeno. Kromě zbraní jsou zde různé druhy munice, různé druhy plasmidů, 

lékárničky, injekce doplňující energii, peníze, součástky, ze kterých hráč můţe vyrábět 

jiné předměty, audio nahrávky, film do fotoaparátu a další.  

Co se týče interakcí, tak kromě toho, ţe se hráč můţe rozhodovat, jakým stylem 

bude bojovat proti svým nepřátelům, tak jsou ve hře i místa, kde má moţnost volby, 

která má větší vztah k příběhu. Ve většině lokací ve hře hráč narazí na tzv „little sisters“ 

(malé sestry či sestřičky), které systematicky procházejí celé město a z mrtvých 

obyvatel těţí genetický materiál. Všechny jsou doprovázeny eskortou nazývanou „big 

daddy“ (velký táta), coţ jsou geneticky modifikovaní lidé v podmořských skafandrech. 

Pokud hráč zabije tohoto stráţce, tak se můţe rozhodnou, ţe tyto sestry „vytěţí“, čím 

získá více genetického materiálu, ale sestra během tohoto procesu zabije. Druhá 

moţnost je, ţe je „zachrání“, coţ vede k tomu, ţe dostane méně genetického materiálu, 

za který si můţe kupovat svá genetická vylepšení, ale sestřička tento proces přeţije a 

hráč je později odměněn Brigid Tenebaumovou, která se o tyto sestry stará. Druhý 

moment, kde můţe hráč učinit nějaké rozhodnutí, které má větší přesah do herního 

příběhu je ve chvíli, kdyţ splní všechny úkoly pro psychopatického umělce Sandera 

Cohena. Zde se můţe hráč rozhodnout, ţe na něj zaútočí a nakonec ho i zabije, nebo ho 

můţe nechat být a pak se s ním můţe setkat později ve hře.        
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3.5.2 Fikce 

BioShock  se odehrává v podmořském městě, které bylo zakládáno s utopistickými 

ideály, ale zvrhlo se ve zrůdnou dystopii. Vzhledem k tomu, ţe hra se odehrává 

v momentě, kdy se společnost ve městě nachází v kompletním rozkladu, tak je nutné 

tuto hru analyzovat trochu jiným způsobem neţ ostatní hry, které přímo zobrazují dané 

systémy. V první řadě je BioShock nutné zkoumat jako utopii, která se proměnila 

v dystopii. Na rozdíl od ostatních zkoumaných her, které mají ambici zobrazovat spíše 

totalitarismus, tak zde se jedná o čistou utopii a dystopii. Uţ samotné prostředí města 

vybudovaného na dně oceánu připomíná svojí izolací ostrov Utopia v díle Thomase 

Mora, který s termínem Utopia přišel jako úplně první [More 1978]. V této části textu 

bude bráno v potaz obojí. Tedy to, s jakými ideály bylo město zakládáno, ale na druhé 

straně i to, do jak hluboké dekadence se bylo schopné ponořit. Tedy herní svět nebude 

analyzován pouze na základě toho, jak vypadá ve chvíli, kdy se do něj hráč dostane, ale 

i s ohledem na to, co se během hry dozví o jeho minulosti.  

Ve hře BioShock se hráč dostává do roku 1960 a bere na sebe roli postavy jménem 

Jack, který se na úplném začátku hry stane jediným přeţivším letecké havárie uprostřed 

oceánu. Nazvdory tomu havarovalo letadlo přím u majáku, kterým se Jack dostane do 

podmořského města Rapture. To bylo zaloţeno americkým magnátem Andrew Ryanem, 

protoţe byl nespokojený s tím, jak je společnost ve světě uspořádána. Ryan zakládal 

město dle ideálů objektivistické ideologie. Sami tvůrce uvádějí, ţe hlavní motiv jejich 

hry vzešel na základě myšlenek Ayn Randové, především tak jak byly prezentovány 

v románu Atlasova vzpoura [Remo 2007]. Hlavní myšlenky objektivismu spočívají 

v tom, ţe člověk je nezávislá a svobodná bytost, která je plně odpovědná za své 

chování, ale přitom zcela oproštěna od společenských, náboţenských a jiných tlaků. 

Podle této teorie existuje objektivní svět, který člověk poznává rozumem. Podle příběhu 

shromáţdil Ryan po konci druhé světové války podobně smýšlející osoby, které chtěli 

svobodně tvořit, bádat či podnikat. Rapture tak vzniklo jako město postavené na 

bezbřehé svobodě včetně svobody podnikání, která vedla k nekontrolovanému 

kapitalismu. Po určitě době však Andrew Ryan vydal edikt, dle kterého byl pro všechny 

z města zakázán jakýkoliv kontakt s okolním světem. To vedlo k rozmachu pašeráckých 

sítí, které spravoval Frank Fontaine. Fontaine byl muţ s kriminální minulostí, kterému 

se podařilo v Rapture vybudovat významné ekonomické impérium, přičemţ jeho 

hlavním zdrojem příjmů byl obchod s genetickými modifikacemi – plasmidy, jejichţ 
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síla spočívala ve speciální látce zvané ADAM, která se dala získat z mořských slimáků. 

Kvůli jeho pašeráckým aktivitám, se snaţil Ryan Fontaina zastavit, coţ se mu nakonec 

podařilo. Fontaine byl zastřelen při přestřelce s Ryanovými muţi. Svou smrt však jen 

fingoval a vrátil se zpět s identitou „muţe z lidu“ se jménem Atlas a pomohl rozproudit 

občanský konflikt, který dostal Rapture do desolátního stavu, ve kterém ho nalezne 

hráč.  

V momentě, kdy do Rapture přichází hráč v roli Jacka, tak zde uţ ţije naprosté 

minimum normálních lidí a z většiny obyvatel se stali tzv. spliceři, coţ jsou lidé, kteří se 

stali závislými na ADAMu a genetických modifikacích. Hned jak hráč vstoupí do 

Rapture, tak je kontaktován přes přenosné rádio Fontainem (pod identitou Atlase) a ten 

ho přesvědčí, ţe Ryan je špatný a zkorumpovaný mocí a je třeba ho odstranit, aby se 

Jack mohl dostat zpátky na povrch. Kdyţ se však Jack vedený hráčem v pozdější fázi 

hry s Ryanem setká, tak ten mu vysvětlí, ţe je výsledkem genetického experimentu, ve 

kterém urychleně fyzicky dospěl, a do jeho mysli byla zakódována určitá slova, která 

nutí Jacka poslechnout jakýkoliv příkaz. Jack (společně s hráčem) si v té chvíli zpětně 

uvědomí, ţe uţ od začátku byl Atlasem (Fontainem) manipulován. Ryan ho však 

stejnými klíčovými slovy poţádá, aby ho zabil, protoţe si chce svobodně zvolit svou 

smrt. Jack se kvůli genetickému naprogramování nemůţe bránit a Ryana zabije. Ve 

finální fázi hry musí hráč přijít na to, jak tento genetický kód potlačit a ve finální scéně 

konfrontuje Fontaina, který přijal nadměrnou dávku ADAMu a po fyzické stránce se tak 

z něj stal v podstatě superčlověk.  

3.5.2.1 Totální pronikání politiky do všech aspektů života 

V době svého největšího rozkvětu, byla v Rapture aţ neomezená individuální 

svoboda. Přílišné pronikání politiky a ideologie do všech aspektů ţivota zde najdeme 

spíše nepřímo v bezbřehém kapitalismu. Důraz na individuální svobodu zde měl přesah 

do všech sfér ţivota. Zákazem veškerého kontaktu s okolním světem později narušil 

Ryan poměrně zásadně právo svých občanů na svobodu pohybu. V jiné rovině pak 

můţeme pozorovat pronikání svobodné ideologie do osobní sféry ve zmiňovaných 

genetických modifikacích, které sice ve většině případů probíhají dobrovolně, ale 

v některých případech tomu tak není. Na rozdíl od historického totalitarismu, kde na 

sebe bere pronikání do všech sfér ţivota především podobu kontroly, tak zde se jedná o 

pronikání politiky skrze neomezený individualismus.   
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3.5.2.2 Strana 

V Rapture sice nenalezneme stranu nebo organizaci jí podobnou, ale je zde jasná 

vůdčí postava v podobě Andrewa Ryana. Jeho jméno pak lze nalézt v Rapture prakticky 

všude, protoţe zde vlastní mnoho různých podniků (i kdyţ zdaleka ne všechny). 

V širším slova smyslu pak role této sjednocující organizace můţe hrát konglomerát jeho 

podniků. V jeho osobě se také objevují některé zásadní dystopické či totalitární prvky. 

Na jednu stranu totiţ hlásá ideu neomezené individuální svobody, ale na druhou stranu 

udělá ze svého města v podstatě vězení a nebojí se své odpůrce potlačit násilím (v první 

chvíli pašeráky pod vedením Fontaina a v druhém případě dělnickou třídu opět pod 

vedením Fontaina pod identitou Atlase).  

3.5.2.3 Ideologie 

Ze všech zkoumaných her je u hry BioShock věnován ideologii největší prostor. 

To dodává celému hernímu prostředí na větší autenticitě a uvěřitelnosti. Jak bylo 

řečeno, tak město Rapture bylo zakládáno na ideálech objektivismu. Proto zde 

prapůvodně panovala prakticky neomezená svoboda pro kaţdého. Svoboda podnikání 

zde vedla k bezbřehému kapitalismu, který zase umoţnil některým osobám podnikat 

v oblastech, které by byly povaţovány v jiné společnosti pravděpodobně za nemorální. 

Takto bylo v Rapture moţné udělat z malých sirotků hostitele pro mořského slimáka 

produkujícího ADAM, aniţ by někdo mohl strůjce tohoto projektu trestat. Stejným 

způsobem dopadla neomezená svoboda na nejniţší sociální vrstvy, které v tomto 

systému nikdo nechránil, coţ nakonec vedlo k občanskému konfliktu. Celou hru je 

moţné chápat jako úvahu nad nezamýšlenými důsledky neomezené individuální 

svobody. To je především vidět na postavě Franka Fontaina, který tuto svobodu 

systematicky zneuţívá (především právě formou nemorálních experimentů). Lze zde ale 

dobře pozorovat způsob, kterým popisuje fungování ideologie Arendtová. Tedy ţe na 

základě jedné premisy se vytvoří rozvětvující se systém, ve kterém je touto premisou 

všechno vysvětlováno a všechno jí podléhá [Arendtová 1996: 623]. V případě města 

Rapture je touto premisou právě představa člověka jako kompletně svobodné bytosti. 

Této myšlence se pak podřizuje veškeré další dění.   

3.5.2.4 Propaganda 

Propagandu ve smyslu vyuţívání masových médií pro propagování politických 

zde nalezneme jen omezeně. Ve hře BioShock ale lze nalézt výrazný prvek budování 
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kultu osobnosti okolo postavy Andrew Ryana. Hned jednu z prvních věcí, kterou hráč 

uvidí, kdyţ vstoupí do města Rapture je Ryanova busta provedená v nadţivotní velikosti 

s nápisem: „Ţádní bohové nebo králové. Jen člověk.“. Během toho, kdyţ se hráč poprvé 

spouští batyskafem do podvodního města, tak je mu promítán film, ve kterém má Ryan 

proslov o ideálech, s jakými bylo město zakládáno. Ryan v další scéně oslovuje hráče 

přes systém obrazovek, které jsou po celém městě. Z toho se dá částečně odvozovat, ţe 

Ryan pouţíval tento systém k vysílání různých sdělení v době, kdy město bylo na 

vrcholu. Základní prvky propagandy lze tedy ve hře najít. 

3.5.2.5 Teror 

Systematický a promyšlený teror, který můţeme vidět v totalitních zemích, zde 

k nalezení sice není, ale určité trendy zde pozorovat lze. Zajímavý je například fakt, ţe 

Ryan i Fontaine pouţívají pro dosaţení svých cílů tzv. splicery, coţ jsou lidé, kteří jsou 

natolik geneticky upravení, aţ do jisté míry přestávají být lidmi. Navíc jsou tito závislí 

na konzumaci substance ADAM. Zde se opět trochu stírá hranice mezi tím, kdo je obětí 

a kdo je násilníkem., coţ je motiv pro totalitní reţimy příznačný. Nejlépe toto ilustruje 

osud hlavního hrdiny, který se stal obětí zásadní genetické manipulace, coţ vedlo 

k omezení jeho svobodné vůle. Tento motiv lze povaţovat za určitou ilustraci velmi 

specifického teroru. V některých částech města se hráč setká s osobnostmi, které 

danému prostředí v podstatě vládnou. Zde lze také sledovat některé motivy teroru. Ať 

uţ jde o psychopatického umělce Sandera Cohena, který si se svými oběťmi sadisticky 

zahrává nebo plastického chirurga J. S. Steinmana, který brutálním způsobem zohavuje 

své pacienty.  

3.5.2.6 Politické náboženství 

Motivy politického náboţenství se ve hře objevují pouze v souvislosti s postavou 

Andrewa Ryana a jiţ zmiňovaným kultem osobnosti, který má okolo sebe vybudován. 

Nenalezneme zde nějaké systematické budování politického náboţenství a s ním 

spojených rituálů.   

3.5.2.7 Modernita 

Předpoklad modernity je v případě BioShock splněn stejně jako tomu bylo u 

ostatních zkoumaných her. Uţ samotný fakt, ţe se hra odehrává v městě, které je celé 
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zkonstruované pod vodou a ţe jsou zde vyuţívány velmi pokročilé techniky genetické 

manipulace, ukazuje, ţe se jedná o společnost moderní aţ postmoderní.  

3.5.3 Shrnutí 

BioShock nelze zcela hodnotit měřítky klasické totality. Lze ale na něj nahlíţet 

jako na dystopický příběh, který funguje jako zamyšlení nad rizikovostí kaţdé 

vševysvětlující ideologie a nad otázkou toho, jak se dobrý ideál můţe zvrhnout v pravý 

opak. A právě tato otázka je poměrně zajímavá i vzhledem k historickému totalitarismu. 

I jeho reţimy (především sovětský komunismus, ale v některých ohledech i německý 

nacismus) se totiţ často pokoušeli ukázat, ţe v případě ideálního fungování by jejich 

ideologie vedli k takřka utopickému ţivotu. Realita ovšem byla zcela jiná.  

Na rozdíl od ostatních zkoumaných her je právě ideologii ve hře BioShock věnován 

poměrně velký prostor. Na druhou stranu je zde ale věnována o něco menší pozornost 

vnějškovým projevům, jako třeba teroru či pronikání politiky do ţivota občanů. 

BioShock je nicméně zajímavý v tom, ţe má přesah do celé diskuze o kontrole a hrách 

jako protokolu. Jak bylo uvedeno, tak v pozdní části hry, se hráč dozví, ţe hlavní hrdina 

byl geneticky naprogramován k tomu, aby poslechl, kdyţ ho někdo osloví frází „would 

you kindly“ (mohl bys laskavě) a doplní nějaký úkol. Retrospektivně je pak hráči 

připomenuto, ţe prakticky všechno, co do té chvíle ve hře udělal, činil na základě 

pokynů od Atlase, který pokaţdé pouţil onu klíčovou frázi. Hráč nicméně v dané chvíli 

neměl pravděpodobně pocit, ţe je nějak zásadně ovládán a jednoduše sledoval přirozený 

vývoj příběhu. Tato situace tak můţe být chápána jako širší metafora toho, jak hry 

fungují jako kontrola. Pokud totiţ chce hráč ve hře pokračovat, tak se musí v daných 

pasáţích zachovat stejně jako geneticky naprogramovaný hlavní hrdina, ačkoliv sám 

pochopitelně takto naprogramovaný není. Následná retrospekce pak hráči pouze 

připomíná, ţe ačkoliv má pocit, ţe pochopil daný herní algoritmus a hru postupně 

překonává, tak se vlastně nachází jenom tam, kde ho v dané chvíli chce hra (či tvůrci) 

chtějí mít a ţe se vţdy nachází v mezích protokolu. V tomto je právě BioShock 

zajímavý. Nereprezentuje sice nějak dobře totalitarismus z vnějšku, ale pouţívá 

nástroje, které jsou zcela typické pro hru jako médium, aby ilustroval nějaké hlubší 

myšlenkové principy, které si můţeme s totalitarismem spojit.  
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Závěr 

Je problematické na základě čtyř zkoumaných případů vytvářet nějaké 

zobecňující a vševysvětlující teorie. Na druhou stranu lze ale v tomto případě vyuţít 

výhod, které přináší kvalitativní přístup, který byl zvolen pro tuto práci. Takovou 

výhodou je mimo jiné zkoumání kaţdého případu s ohledem na jeho specifičnost a 

unikátnost. V návaznosti na stanovené teoretické předpoklady tak tento přístup 

umoţňuje říci nejen, jestli je zkoumaný fenomén v daném případně přítomný, ale také 

jak vypadá a jakých kvalit nabývá. Tato práce si vytyčila za cíl podrobněji prozkoumat 

jakým způsobem je reprezentován totalitarismus ve videohrách a to především 

s ohledem na specifika, kterou sebou toto médium nese. Jak bylo ukázáno v teoretické 

části, tak videohra je médium velmi specifické a těţko uchopitelné. S ohledem na tyto 

vlastnosti a s přihlédnutím k dosavadnímu teoretickému výzkumu v oboru game studies 

byl vytvořen teoretický aparát, který umoţnil hry z výzkumného hlediska uchopit. Dále 

bylo třeba se vyrovnat s tím, co je to totalitarismus a na základě jakých znaků lze 

zkoumat jeho reprezentaci. Za určité propojení obou teoretických rámců pak lze 

povaţovat úvahy Alexandera Gallowaye o hrách jako o alegorii kontroly.  

Na základě propojení obou teoretických rámců pak vznikly čtyři případové 

studie vybraných her. Je nutné zdůraznit, ţe tyto případové studie si nekladly za cíl 

normativně hodnotit, jestli jsou dané fenomény ve hrách zobrazeny dobře nebo špatně. 

Spíše se snaţí ukázat, jakým způsobem jsou zobrazeny a jak jsou zobrazeny ve srovnání 

s historickým totalitarismem.  

Jedním ze zajímavých zjištění vyplývajících z případových studií je, ţe tři ze 

čtyř zkoumaných her zobrazovaly totalitarismus či dystopii buď zcela bez ideologie, 

nebo pouze s pár zmínkami, které se ideologie týkaly. V reálném totalitarismu je 

nicméně ideologie zcela zásadní prvek, na kterém celý systém filozoficky stojí a 

obhajuje jeho případné kroky. Výjimkou byla v tomto směru hra BioShock, která se 

tématu ideologie věnuje a na rozdíl od ostatních zkoumaných her definuje nějaké 

základní ideologické premisy dystopického reţimu, který je v ní zobrazený. Společně 

s absencí ideologie pak bylo zajímavé sledovat důraz, který byl v těchto hrách kladen na 

zobrazení teroru a propagandy. Ty jsou totiţ oba pouze vnějškovými projevy 

totalitárních systému. Jsou tedy tím, co je sice nejvíc vidět, ale ne tím, na čem 

totalitarismus stojí. Důsledkem je, ţe teror občas v těchto hrách působí poněkud 

bezúčelně nebo spíše jako teror pro teror. Ačkoliv z vnějšku to tak v totalitních zemích 
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můţe vypadat, tak totalitní teror má také svá pravidla, která byla popsána v příslušné 

kapitole. Výjimkou je opět BioShock, který na zobrazení teroru takový důraz nekladl, 

ale to je pravděpodobně do velké míry dáno také prostředím této hry. Nutno ale 

podotknout, ţe ačkoliv teror v těchto hrách někdy můţe působit samoúčelně, tak je 

povětšinou poměrně dobře zobrazen. To je nejlépe vidět asi v případě hry Half-life 2, 

kde je dobře zobrazen náhodný způsob, kterým jsou vybíráni oběti reţimu a který vede 

k trvalé nejistotě ve společnosti, tak jak to popisují někteří teoretici totalitarismu.  

Otázkou pak zůstává, proč tomu tak můţe být, ţe ideologii není věnováno 

v těchto hrách mnoho pozornosti. Jako jedno z vysvětlení se můţe nabízet, ţe vnějškové 

projevy se v mezích hry, která se ze své přirozenosti musí do velké míry podřizovat 

pravidlům a herním mechanikám, zobrazují jednodušeji, neţ komplexní systém 

myšlenek, kterým je totalitní ideologie. Hlubší zobrazení ideologie by tak 

pravděpodobně vyţadovalo větší mnoţství textu nebo dialogu. V některých ţánrech by 

toto nemuselo být problémem, ale v případě zkoumaných her, by hlubší rozvíjení 

ideologie fiktivních totalitarismů mohlo vést ke zhoršení samotného herního proţitku.  

Z hlediska fikce bylo také zajímavé sledovat, ţe všechny hry staví hráče do 

pozice, ve které proti reţimu bojuje a snaţí se ho nějaký způsobem narušit. Výjimku 

tvoří v tomto směru hlavně Papers, Please, kde má hráč moţnost se rozhodnout jestli 

bude aktivně zasahovat proti reţimu. Zajímavé je v tomto směru srovnání dystopickými 

romány vyjmenovanými v úvodu této práce. Ani jeden z těchto románů - 1984 [Orwell 

1991], Kallocain [Boye 1989], My [Zamjatin 2006] a Konec civilizace [Huxley 2011] -

nezobrazuje úspěšný boj proti reţimu, který by vedl k jeho změně nebo sesazení. 

Nabízela by se v tomto směru argumentace, ţe hry prezentují hráčův vztah k reţimu 

takto, aby cítil důsledek svých akcí a cítil se více zainteresován. Takový závěr by však 

nutně potřeboval hlubší prozkoumání většího mnoţství dystopických románů i her. 

Nelze ho však na základě této práce vyloučit. 

Vztahem hráče k zobrazeným totalitním či dystopickým reţimům se dostáváme 

také k otázce her jako systému kontroly a atraktivitě totalitarismu jako nástroje, který 

pomáhá této kontrole dobře zapadnout do fikčního světa.  Jak bylo ukázáno, tak ve 

všech zkoumaných hrách bylo více nebo méně momentů, kde se systém kontroly ve hře 

projevoval skrze obraz totalitarismu. Je těţké říct, jestli je totalitární tématika pro 

vývojáře z tohoto důvodu atraktivní, ale jak bylo uvedeno, tak nepřímo toto říká Lucas 

Pope, autor hry Papers, Please. Závěrem v tomto směru tak můţe být především to, ţe 

v případě sledovaných her tato mechanika propojení systému kontroly s fikcí dobře 
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funguje a tvůrci jí vyuţívají. To je také jediným příkladem toho, jak specifika videohry 

jako média ovlivňují jeho obsah, který šlo nalézt u všech sledovaných her.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

69 

  

Summary 

This thesis further examines the representation of totalitarianism in videogames. 

It aims to answer the question whether are there some specifics in how videogames 

represents this phenomenon. From theoretical perspective, it mostly builds upon the 

approach created by Jesper Juul. Juul examines videogames from two different aspects. 

First aspect is the rules and the second one is the fiction and the same approach was 

used in the case studies. Ideas formulated by Alexander Galloway are another important 

part of the theoretical framework. He argues that most of the modern technology is 

based on protocol, which he describes as an alternative type of governance in 

comparison with hierarchy or centralization. According to Galloway, videogames are 

example of protocol and as such, they are media based on total control. The question 

here is, whether the totalitarianism in fictional part of the game could be used as a 

representation of such control.  

Second half of theoretical part of this thesis focuses on the definitions of 

totalitarianism. It draws upon several different authors to create a framework, which 

was later used in empirical part of this thesis. This framework consists of seven 

characteristics of totalitarianism. These are: spreading of politics into all spheres of life, 

ruling party or similar organization, ideology, propaganda, terror, political religion and 

modernity.  

Empirical part includes four case studies of videogames which depict 

totalitarianism or dystopia. The examined games are: Half-life 2 (Valve Corporation, 

2004), Papers, please (Lucas Pope, 2013) Wolfenstein: the New Order (MachineGames 

2014), BioShock (2KBoston, 2007). Each case study consists of basic description of the 

game, analysis of rules and then examination of represented totalitarianism according to 

the measures, which were already introduced.  

The studies lead to the discovery of several interesting things. First, all examined 

games put emphasis on the external characteristics of totalitarian regimes. These are 

more specifically terror and propaganda. On the other hand, all the games with 

exception of BioShock, have only very basic representation of ideology. All four cases 

also showed examples of situations, where totalitarianism was used to represent abstract 

control made by protocolar nature of videogames.  
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